ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือเลือกสรร
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น
หมายเหตุ ผู้ ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
สาหรับ.........

-๒–
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ เพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัคร
สอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสมาเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงาน
บุคคล ชั้น ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ. พุทธมณฑลสาย ๕
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ หรือที่เว็บไซต์
http://hr2.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th
๓.๒ ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบดังนี้
- ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
- เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมในการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ๑ ตาแหน่ง
๔. หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
๔.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถาบัน
การศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
นั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า สาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัคร
เข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสานักงาน
อธิการบดี ชั้น ๑ หรือที่เว็บไซต์ http://hr2.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th
๗. หลักเกณฑ์...
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๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะดาเนิ นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพนักงานราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบปฏิบัติหรือข้อเขียน หรือทั้ง ๒ อย่าง)
- ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
รายละเอียดในการสอบจะประกาศให้ทราบวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (พร้อมประกาศรายชื่อฯ)
๘. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ทถี่ ือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. การจัดจ้าง จะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยนาคะแนนจากการประเมินฯ ครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ มากว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ หากปรากฏว่าคะแนนเท่ากันอีก อาจจะพิจารณาจากลาดับในการรับสมัครฯ เป็นสาคัญ
เพื่อกาหนด ให้เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่าได้
๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสิน ทร์ จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่า นการเลือ กสรร
ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสานักงานอธิ การบดี ชั้น ๑ และทางเว็บไซต์ http://hr2.rmutr.ac.th และ
www.rmutr.ac.th โดยบัญชีร ายชื่อ ดังกล่าวให้เป็นอัน ยกเลิกหรือสิ้ น ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี
นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วรรษชล/ร่าง พิมพ์ ตรวจ

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ตาแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

ปฏิบัติงานที่
อัตราว่าง

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จานวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง

ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาการจ้าง
สิทธิประโยชน์

นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
๒. ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทาหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคาสั่งสาเร็จรูป ใช้ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของ
ระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี และถ้ามีความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์มากกว่าที่กาหนดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล MySQL
๓. สามารถเขียนภาษาทางคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS.NET Framework , Visual C# , CSS/HTML ,
VB.NET , Java
๔. มีความรู้ความสามารถในงานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบสานักรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๖. มีความรู้...

-๒–
๖. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย
๗. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่
๘. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๙. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

ใบสมัครเลขที่ ………
(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)
ใบสมัครสำหรับพนักงำนรำชกำรทัว่ ไป
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสิ นทร์
1. ข้อมูลส่ วนตัว
ชื่ อและนำมสกุล
สมัครตำแหน่ ง
(นำย/นำง/นำงสำว) …………………………………………………... ………………………………………………………
อำยุ
ทีอ่ ยู่ทตี่ ดิ ต่ อได้ ……………………………………………………….. วัน/เดือน/ปี เกิด
……………………………………………………………………….. ………………………… ………………………
เชื้อชำติ
หมำยเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………. สถำนทีเ่ กิด
E-mail Address……………………………………………………… ………………………… ………………………
สัญชำติ
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน…………………………………… สถำนภำพสมรส
ออกให้ ทอี่ ำเภอ/เขต…………………….จังหวัด…………………….. ………………………… ………………………
ศำสนำ
วันเดือนปี ทีอ่ อกบัตร……………………หมดอำยุ…………………... กำรรับรำชกำร
………………………… ………………………

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึ กอบรม
ปี พ.ศ.
จำก

ถึง

สถำนศึกษำ

ประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร/วิชำเอก

อำชีพปัจจุบัน ………………………………………………………………….…………………………………………………
เหตุผลที่ (อยำก) ออกจำกงำน ………………………………………………………………………………….………………...
หลักสู ตรเพิม่ เติม

กำรฝึ กอบรม

-23. ข้อมูลการทางานและประสบการณ์ทางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทาให้ช่วง 3 ปี หลัง)
ปี พ.ศ.
จำก

ถึง

ชื่ อและทีอ่ ยู่
ของหน่ วยงำน

ตำแหน่ งงำนและ
หน้ ำทีโ่ ดยย่ อ

เงินเดือน

สำเหตุทอี่ อกจำกงำน

โปรดระบุความสาเร็ จของงานที่ทาผ่านมาในช่วง 3 ปี หลัง (ถ้ามี)
1………………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………….
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิ บายว่าประสบการณ์น้ นั ๆ เป็ นประโยชน์ต่องานที่สมัคร
ในครั้งนี้ อย่างไรบ้าง
1………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………….
4. ข้อมูลความรู ้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
1…………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………
5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุน้ เคยกับการทางานของท่าน เช่น ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง โปรดระบุ
ชื่อบุคคลที่เป็ นญาติหรื อเพื่อน)
ชื่ อและนำมสกุล

ตำแหน่ งปัจจุบัน

ทีท่ ำงำนปัจจุบันและโทรศัพท์

ระบุควำมสัมพันธ์ กบั ท่ ำน

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็ นความเท็จ
หรื อไม่ ตรงกับความจริ ง ให้ถือเป็ นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทนั ที
ลงชื่อ………………………………ผูส้ มัคร
(……………………………...)
ยืน่ ใบสมัครวันที่………เดือน……………พ.ศ…………

