
  

 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 

…………………………………………… 
    
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ   
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  รายละเอยีดการจ้างงาน  และคณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิเ์ขา้รับการเลือกสรร  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิส์มัครเขา้รับการเลือกสรร  
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตอ้งมีคุณสมบัติทั่วไป  และไมม่ีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ ๘ 

ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่       

ในพรรคการเมอืง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ      

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

 หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้าง        
ของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกนิ  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรค        
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  มาย่ืนด้วย     
 

/๓. วัน เวลา ... 
 



 
 

            - ๒ - 
 

  ๓.  วัน  เวลา  และสถานทีร่ับสมคัร  
๓.๑  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่                  

กองบริหารงานบุคคล  สํานกังานอธิการบดี  ช้ัน ๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ถนนสามเสน  
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  ต้ังแต่วันที ่ ๒๑ กุมภาพันธ์  – ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ (เว้นวนัหยดุราชการ)  
ภาคเชา้เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓.๒  ผู้สมคัรต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ         
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 

๓.๓  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (www.hrm.offpre.rmutp.ac.th) 
 ๓.๔  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตําแหน่งละ  ๑๐๐ บาท  และเมื่อสมัครสอบแล้ว  
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ 
  ๔.   หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมคัร 
      ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด ๑.๕ x ๒  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้ว          
ไม่เกิน  ๖ เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๓ รูป 
       ๔.๒  สําเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ   
ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปรญิญาบัตรของสถาบันการศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย 
กฎ  หรือ ระเบียบเกี่ยวกับ  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นๆ  เป็นเกณฑ์  โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมคัร  คือ วันที ่ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
   ๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
   ๔.๔  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล          
(ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)  จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผูส้มคัรเขยีนคํารับรองว่า  สําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 ๕.   เงื่อนไขในการรบัสมคัร 

๕.๑  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า   
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก                
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทําให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร  และการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 

๕.๒  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมคัรสอบและไมอ่าจให้เข้าสอบ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้  ทั้งนี้  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๘  โดยอนุโลม 

  ๖.  ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะติดประกาศให้ทราบทั่วกัน ภายในวันที่ ๑๐  

มีนาคม  ๒๕๕๔  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  ช้ัน ๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  หรือดูได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
(www.hrm.offpre.rmutp.ac.th) 

/๗. กําหนดวัน... 
 

http://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th/


 
  

            - ๓ - 
 

๗. กําหนดวัน   เวลา   และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละหกสิบ  และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไมตํ่่ากว่าร้อยละหกสิบ 
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันใหผู้้ที่ได้คะแนน

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกบัตําแหน่ง
เท่ากันให้ผู้ได้รบัคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคง
ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  

๑๐.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชีรายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลอืกสรรตามลําดับ

คะแนนสอบ  ในวันที่  ๒๓  มนีาคม  ๒๕๕๔  ณ  กองบริหารงานบุคคล  ช้ัน ๔  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  หรอืดูประกาศฯ  ได้ที่เว็บไชต์ 
(www.hrm.offpre.rmutp.ac.th)  โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ  สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด
๑ ปี  นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มลีักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แลว้แต่กรณี 

๑๑.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
๑๑.๑  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครกําหนด    
๑๑.๒  ในกรณีที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในครั้งนี้ยังไม่หมดอายุและ

มหาวิทยาลัยมตํีาแหน่งว่างเพ่ิม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่าน
การเลือกสรรจากบัญชีดังกล่าวก็ได้  โดยตําแหน่งว่างดังกล่าวต้องเป็นตําแหน่งว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน  และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  หากเป็นตําแหน่งว่าง 
ในชื่อตําแหน่งเดียวกัน  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามลําดับที่ที่สอบได้  แต่หาก
เป็นตําแหน่งว่างในชื่อตําแหน่งอื่น  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดจ้างตามลําดับที่  หรือประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได้ 

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                   
 
                   (นายเชาว์เลิศ   ขวัญเมือง) 
          รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย      
                        ปฏิบัติราชการแทน         

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 
 
  



 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน่ง  กลุ่มงาน  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนกังานราชการทั่วไป 

สังกัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 

………………………………………………… 

ตําแหน่ง บุคลากร 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

หน่วยงานที่บรรจ ุ กองบริหารงานบุคคล  สํานกังานอธิการบดี   จํานวน  ๑ อัตรา   ตําแหน่งเลขที่ ๓๐๑๒๗     
    อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   
๑. ปริญญาตรีทุกสาขา  
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอรโ์ปรแกรม  Microsoft  Office 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ     
    ๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประกันสังคม 
    ๒.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ 

๓. จัดทําโครงการเกี่ยวกับงานสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

วันคัดเลือก วิธีการเลือกสรร / คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานที่คดัเลือก 
  

๑๕ 
มีนาคม 
๒๕๕๔ 

ความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง    
(คะแนน  ๑๐๐ คะแนน) 
สอบข้อเขียน   (๘๐ คะแนน) 
    -  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล 
    -  ความรู้เกีย่วกับงานประกันสังคม 
    -  ความรู้เกีย่วกับการจัดสวัสดิการภายใน  
ส่วนราชการ  รวมตลอดถึงประเภทและวิธีการ   
ในการจัดสวัสดิการสงเคราะหต์ามประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที ่๑/๒๕๕๔ 
 
สอบปฏิบัติ   (๒๐ คะแนน) 
    -  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม  Microsoft Office 

๐๙.๐๐ – 

๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

สถานที่สอบจะประกาศ 
ให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ 

 



  
 

- 2 - 
 

วันคัดเลือก วิธีการเลือกสรร / คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานที่คดัเลือก 
  

ประเมนิความเหมาะสมกับตาํแหน่ง              
(สัมภาษณ์  คะแนน  ๑๐๐ คะแนน)        
 -  พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง           
ในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา
ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน   
ในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบ  
มีความอดทนเสียสละ  มีความคิดริเริ่มและ      
มีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพ  และท่วงที 
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น 

 

 
๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

 

 
- 

 

สถานที่สอบจะประกาศ 
ให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ 

 
 
สิทธปิระโยชน ์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจ้าง  ๑  ปี 
 

 


