ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า
สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๑๘ แห่ ง
ข้อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ว่ าด้ ว ยการบริห ารงานบุ ค คลส าหรับ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนัก งานมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคล เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จานวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง รายละเอียดการจ้าง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบัติ ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒. เป็ น ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ส มประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ. ดังนี้
๒.๑ วัณโรคระยะอันตราย
๒.๒ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๒.๓ โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๔ โรคติ ด ต่ อ ร้า ยแรงหรือ โรคเรื้ อ รัง ที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรื อ รุน แรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. เป็นผู้อยู่ ...

-๒๓. เป็น ผู้อ ยู่ใ นระหว่า งถูก สั่ง พัก ราชการ หรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่อ น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. เป็นบุคคลล้มละลาย
๗. เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๘. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๙. เป็ นผู้ เ คยถู ก ลงโท ษ ให้ ออก หรื อ ป ลดออก เพ ราะกระท าผิ ด วิ นั ยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๐. เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
กรณี เป็ น เพศชายต้ อ งผ่ านการเกณฑ์ ท หารแล้ ว หรือ ได้ รับ การยกเว้น การเกณฑ์ ท หาร
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘
โดยอนุโลม
๓. วิธีการรับสมัคร
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ วันที่
๑๔ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิ ดเว็ บ ไซต์ Job.rmutr.ac.th หรื อ rmutr.thaijobjob.com ค ลิ กที่ หั วข้ อ
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การช าระเงิน ลงในกระดาษขนาด A๔ จ านวน ๑ แผ่ น หรื อ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูป File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แ บบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.๒ นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลาท าการของธนาคาร การรับ สมัครเข้ารับ การ
สอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน จานวน ๑๘๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการสอบแข่งขัน จานวน ๑๕๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมเข้ารับการสอบแข่งขันแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะ
กาหนดเลขประจาตัวสอบ ตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการสอบแข่งขัน
๓.๕ หลักจาก ...

-๓๓.๕ หลังจากได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับ การสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครเข้าไป
ที่เว็บ ไซต์ job.rmutr.ac.th หรือ rmutr.thaijobjob.com ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัค รและบัตรประจาตัวสอบ
ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ก่อนสมัคร อ่านและทาความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร และขั้นตอนการกรอก
ใบสมัครให้ถี่ถ้วนก่อนทาการกรอกใบสมัคร
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ในการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันต้องสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้เพียงช่องทางเดียว
และครั้งเดียวเท่านั้น
๔.๒ ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขัน ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรั บสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มี
ความผิ ดพลาดอันเกิดจากผู้ สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลั กฐานคุณ วุฒิ ซึ่งผู้ สมัครนามายื่นไม่ตรง หรือ
ไม่ เป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ครก าหนด มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ จะถื อว่ าผู้ สมั คร
สอบแข่งขัน เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
๔.๓ การสมัครสอบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จ อาจมี
ความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๔ ผู้สมัครเข้ารับ การสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยต้องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ภ ายในวั น ปิ ด รั บ สมั ค ร (วั น ที่ ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๖๓) ทั้ งนี้ การส าเร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลั กสู ตร ขั้ น ปริญ ญาของสถานศึ กษาใด จะถือ ตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบี ยบเกี่ย วกับ การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๕. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์
๕.๑ สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ว่า
สาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ อย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๒ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อวันที่
กากับไว้ด้วย
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานทีใ่ นการสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ าสอบแข่ งขั น
ในวั นที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๓ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารส านั กงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ (พื้ น ที่ ศ าลายา) และทางเว็ บ ไซต์ http://hr.rmutr.ac.th หรื อ
www.rmutr.ac.th หรือ job.rmutr.ac.th หรือ rmutr.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขัน
๕.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑
๗. หลักเกณฑ์...

-๔๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลรัตนโกสินทร์ กาหนดวิธีการสอบแข่งขันโดย
๗.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)
๗.๒ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คาแนน)
รายละเอียดในการสอบปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็น ไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ ผู้ผ่านการ
สอบแข่งขันได้คะแนนประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการสอบแข่ งขั น
ตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ (พื้ นที่ ศาลายา) และทางเว็ บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th หรือ www.rmutr.ac.th หรื อ
job.rmutr.ac.th หรือ rmutr.thaijobjob.com สาหรับวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ จะขึ้นตามตาแหน่งของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เรียงลาดับที่
จากผู้ผ่านการสอบแข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะให้ ผู้ผ่ านการสอบแข่งขันที่ได้คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ งมากกว่ า เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ในล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า ยั ง คงได้ ค ะแนนเท่ า กั น อี ก ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ
เลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ต่อเมื่อ
เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ าม และมี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ งตามที่ ระบุ ไว้
ในประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติ จากผู้มีอานาจไม่หลังวัน รับ สมัครวันสุ ดท้าย (วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) และเป็นปริญญา
และหรือประกาศนียบัตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรองหลักสูตรแล้ว หรือที่ ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิแล้ว สาหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ./สกอ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน
หากผู้สมัครพยายามปกปิดหรือแจ้งข้อความเท็จเพื่อประโยชน์แห่งตนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบไม่พบในขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่
อั น เป็ น เหตุใ ห้ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสิน ทร์ไ ม่อ าจเรีย กตัว เพื ่อ จ้า งเป็น พนัก งาน
มหาวิทยาลัยได้จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ได้ และจะยื่นคาร้องขอรับการจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อพ้นกาหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้
บัญชีผู้ผ่าน ...

-๕บัญ ชีผู้ผ่า นการสอบแข่ง ขัน ได้ใ ห้ใ ช้ไ ด้ไ ม่เกิน ๑ ปี นับ แต่วัน ขึ้น บัญ ชี แต่ถ้า หากมีการ
สอบแข่งขัน ในตาแหน่งอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ
๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามกาหนดเวลา
๔. ผู้ นั้ น ไม่ ส ามารถเข้ าปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามก าหนดเวลาที่ จ ะจ้ างและแต่ งตั้ งเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๑๐. การทาสัญญาจ้างและคาสั่งจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
๑๐.๑ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
๑๐.๒ ผู้ ผ่ า นการสอบแข่ งขั น จะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ า งตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ กาหนด
๑๐.๓ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่ ว นราชการ พนั กงานราชการ หรื อ ลู ก จ้ างของหน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือพนั ก งานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๑๐.๔ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ข้อ ๒ (๕) ซึ่งได้แก่
- วัณโรคระยะอันตราย
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติด ต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้ อรังที่ ป รากฏอาการเด่น ชัดหรือรุนแรงและเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติกำร

วุฒิปริญญำโท จำนวน ๑ อัตรำ

ปฏิบัติงำนที่ กองคลัง (พื้นที่ศำลำยำ)
อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ 22,75๐ บำท
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดั บต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางการบัญชีในการ
ปฏิบั ติงาน ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ การจั ดทาบั ญ ชี การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงิน ภายใต้การกากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. จัดทาบัญชี จัดทารายงานการจ่ายเงินตามประเภทของเงิน เป็นประจาทุกเดือน
๒. จัดทาประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
จัดทาเอกสาร รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ พร้อมทั้งจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประเมินผลและติดตามการเบิกจ่าย พร้อมปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ
ตรวจสอบรายงานบัญชีต่างๆ พร้อมตรวจสอบรายงานการเงินให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ให้เป็นปัจจุบัน
๕. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ
และการบัญชี
๖. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
ได้เป็นอย่างดี
๗. มีความสามารถในการจัดทาต้นทุนต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาโท
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน
1.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
(1) มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปีปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
(๒) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
(3) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
(4) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
๑.๒.๒ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
๑.2.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อบันทึกบัญชีและปรับปรุงบัญชี
๑.2.๔ การจัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
๑.๒.๕ การจัดทารายงานการเงิน
๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติห น้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา
เป็นต้น
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ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติกำร

วุฒิปริญญำตรี จำนวน ๑ อัตรำ

ปฏิบัติงำนที่ สำนักงำนผู้อำนวยกำร สำนักงำนวิทยำเขตวังไกลกังวล (พื้นที่วิทยำเขตวังไกลกังวล)
อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ ๑๙,๕๐๐ บำท
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(๑) เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
(๒) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนักวิชาการเงินและ
บัญชี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
(๓) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
(๔) มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติในตาแหน่งตามที่กาหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ งานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางการบัญชีในการ
ปฏิบั ติงาน ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ การจั ดทาบั ญ ชี การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงิน ภายใต้การกากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
(๑) งานจัดทารายละเอียดเงินเดือน และบันทึกรายละเอียดเงินเดือนลงโปรแกรมเพื่อนาส่งธนาคาร
(๒) งานจัดทาสลิปเงินเดือนบุคลากรทุกคนผ่านระบบออนไลน์
(๓) งานตัดใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพิ่ม
(4) งานตรวจสอบนักศึกษาที่จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารจากไฟล์ของธนาคาร
และนาข้อมูลเข้าโปรแกรม Vision Net
(5) งานตัดใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนปกติของนักศึกษาทุกราย และตัด
ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษากองทุนกู้ยืม
(6) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการถอนรายวิชา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนรายวิชา
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนล่าช้า ค่าเทียบโอนรายวิชาในระบบ ค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน ค่าธรรมเนียม
ลาพั ก การศึก ษา ค่าธรรมเนี ย มขอส าเร็ จ การศึ กษา ค่ าเช่าร้านค้า และหน่ ว ยงานที่ ม าขอใช้ ส ถานที่ และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
(7) ปิดหลังใบเสร็จรับเงินประจาวันและตรวจนับเงินสดและ Payin ประจาวัน และนาเงิน
ฝากธนาคาร
(8) จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้งานบัญชี และจัดทารายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน
(9) จัดทารายงานรายละเอียดที่ออกใบเสร็จรับเงินประจาวัน
(10) จัดทาทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยมือ และออกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
หลังจากหมดปีงบประมาณและจากงานพัสดุที่วิทยาเขตศาลายา
(11) เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ของพนักงานแต่ละเดือนเพื่อจัดทาภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(12) รายงานประจาปีของงานการเงิน
(1๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
๑.๒.๑ สอบข้อเขียน (๑๓๐ คะแนน)
(1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชี
(๒) ความรูเ้ กี่ยวกับการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๑.2.๒ สอบปฏิบัติ (๒๐ คะแนน)
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Microsoft Excel
๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติ
การทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติห น้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา
เป็นต้น
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