ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกั บ ข้อ ๑๘ แห่ งข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนัก งานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุ คคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เข้ า สอบแข่ งขั น เพื่ อ จ้ างเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น จ านวน ๒ อั ต รา โดยมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง รายละเอียดการจ้าง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบัติ ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
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. เป็น ผู้อ ยู่ใ นระหว่า งถูก สั่ง พัก ราชการ หรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่อ น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
๔. เป็นผู้ ...

-๒๔. 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
ส าหรั บ พระภิก ษุห รื อสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่ อาจให้ เข้ารับ การสอบแข่ งขัน เพื่ อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘
โดยอนุโลม
๓. วิธีการรับสมัคร
๓.๑ ให้ ผู้ ป ระสงค์ ส มั ค รเข้ า รั บ การสอบแข่ ง ขั น สามารถสมั ค รได้ ท างอิ น เตอร์ เน็ ต
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๖๓ ถึงวัน ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตามขั้นตอนดังนี้
(๑ ) เปิ ด เว็ บ ไซต์ rmutr.thaijobjob.com ค ลิ กที่ หั วข้ อ รั บ ส มั ค รบุ ค ค ล
เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
(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
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.๒ นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ ธั นวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ภายในเวลาท าการของธนาคาร
การรับสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน จานวน ๑๘๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการสอบแข่งขัน จานวน ๑๕๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ ผู้สมัคร ...

-๓๓.๔ ผู้ สมั ครที่ ช าระค่ าธรรมเนี ยมเข้ ารั บการสอบแข่ งขั นแล้ ว จะได้ รั บเลขประจ าตั วสอบ
โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบ ตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการสอบแข่งขัน
๓.๕ หลังจากได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัค รเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครเข้าไป
ที่เว็บไซต์ rmutr.thaijobjob.com ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม
๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ก่อนสมัคร อ่านและทาความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร และขั้นตอนการกรอก
ใบสมัครให้ถี่ถว้ นก่อนทาการกรอกใบสมัคร
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ในการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันต้องสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้เพียงช่องทางเดียว
และครั้งเดียวเท่านั้น
๔.๒ ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขัน ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะต าแหน่ งตรงตามประกาศรับสมั ครบุ คคลเข้ าสอบแข่ งขั นเพื่ อจั ดจ้ าง
เป็ นพนั กงานมหาวิทยาลั ย (สายสนั บสนุ น) และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครกาหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะถือว่าผู้สมัคร
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 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้ มี อานาจอนุ มัติภ ายในวัน ปิ ดรับ สมั คร (วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔) ทั้ งนี้ การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๕. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์
๕.๑ สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ว่า
สาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ อย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๒ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อวันที่
กากับไว้ด้วย

๖. การประกาศ ...

-๔๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานทีใ่ นการสอบแข่งขัน
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ าสอบแข่ งขั น
ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา) และทางเว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th หรือ www.rmutr.ac.th
หรื อ rmutr.thaijobjob.com หั วข้อ “ประกาศรายชื่อผู้ มีสิท ธิ์ เข้า รับ การสอบแข่งขั น วัน เวลา และ
สถานที่ในการสอบแข่งขัน
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลรัตนโกสินทร์ กาหนดวิธีการสอบแข่งขันโดย
๗.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)
๗.๒ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คาแนน)
รายละเอียดในการสอบปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่ านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะขึ้นตามตาแหน่งของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ เรียงลาดับ
จากผู้ผ่านการสอบแข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีทมี่ ีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับทีส่ ูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันให้ใช้ได้ ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและ
เลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันใหม่ แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ คือ
๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๓. ผู้นนั้ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา
๔. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้

๑๐. การทาสัญญา…

-๕–
๑๐. การทาสัญญาจ้างและคาสั่งจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
๑๐.๑ ผู้ ผ่ า นการสอบแข่ งขั น จะได้ รั บ การจ้ า งตามล าดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า น
การสอบแข่งขัน
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 ต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ ป รากฏอาการเด่น ชัดหรือรุนแรงและเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่

๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร

วุฒิปริญญำตรี จำนวน ๑ อัตรำ

ปฏิบัติงำนที่ กองอำคำรสถำนที่ยำนพำหนะและภูมิทัศน์ (พื้นที่ศำลำยำ)
อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ 19,๕0๐ บำท
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(๑) เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
(๒) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ
Internet ได้ในระดับดี
(4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทุ่มเท และกล้าตัดสินใจสามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้รวดเร็วและมีเหตุผล
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
(๑) จัดทาเอกสารและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพื้นที่ การใช้น้าประปา การใช้ไฟฟ้า
ของผู้รับจ้างก่อสร้างงานมหาวิทยาลัย
(๒) จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคืนค้าประกันสัญญาของผู้รับจ้างก่อสร้างงานของมหาวิทยาลัย
(๓) จั ด ท าเอกสารแจ้ งเวีย น และติ ด ประกาศงดใช้ ก ระแสไฟฟ้ า ประปาให้ ห น่ ว ยงานและ
ผู้พักอาศัยบ้านพักราชการทราบ
(4) จัดทาแผนบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจาปี และดาเนินการจัดทาเอกสารขออนุมัติงาน
บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(5) จัดทาเอกสารขออนุมัติจัดซื้อน้ายาเครื่องปรับอากาศ
(6) จั ด ท าเอกสารขออนุ มั ติ จ้ า งซ่ อ มบ ารุ ง อาคาร ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบลิฟต์ และวัสดุครุภัณฑ์ของงานอาคารสถานที่
(7) จัดทาแผนบารุงรักษา ตรวจเช็คประจาปีตู้ MDB และดาเนินการจัดทาเอกสารขออนุมัติ
งานบารุงรักษาตู้ MDB
(8) จัดทาแผนบารุงรักษา ตรวจเช็คประจาปีห ม้อแปลงไฟฟ้า และดาเนินการจัดทาเอกสาร
ขออนุมัติงานบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
(9) คานวณการใช้น้าประปา และไฟฟ้าของผู้พักอาศัยบ้านพักราชการของมหาวิทยาลัยและ
ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างก่อสร้างงานของมหาวิทยาลัย(กรณียังมิได้ใช้มาตรวัดการไฟฟ้า)
(10) จัดทาหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจาเดือน

(11) จัดทาข้อกาหนดในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจาปี
(12) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน
จะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่กองอาคารสถานที่
ยานพาหนะและภูมิทัศน์
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์การลาและ
การจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน
(๑) การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- หลักเกณฑ์การคืนค้าประกันสัญญา
- การจัดซื้อจัดจ้าง
(3) การจัดทาแผนงานบารุงรักษาครุภัณฑ์ประจาปี
๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประกาศให้ทราบ
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ในวันประกาศรายชื่อ
ประวัติก ารท างาน พฤติ กรรมที่ ป รากฏทางอื่น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
ความสามารถ ประสบการณ์ บุ คลิ กภาพ ทัศนคติ ปฏิภ าณไหวพริบ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร

วุฒิปริญญำตรี จำนวน ๑ อัตรำ

ปฏิบัติงำนที่ คณะอุตสำหกรรมกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว (พื้นที่วังไกลกังวล)
อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ ๑๙,๕๐๐ บำท
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(๑) เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือการจัดการทั่วไป
(๓) มีประสบการณ์ด้าน Accounting/Financial/Inventory/Controller ไม่น้อยกว่า 3 ปี
(ต้องมีใบรับรองการผ่านงาน)
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
(1) ดาเนินการจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาคณะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ดาเนินงานจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีตามแผนงานโครงการต่าง ๆ
(3) วางแผนการใช้จ่ายเงินและดาเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะ
(๔) ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ 4 ปี และประจาปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนงานและโครงการให้เหมาะสม
(๖) ติดตามประเมินผลและรายงานการใช้งบประมาณ
(๗) จัดทารายงานสรุปและข้อเสนอแนะประจาปีที่เกี่ยวข้องกับงานแผนและงบประมาณ
(๘) ดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินภายในคณะ
(๙) จัดทาแผนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน
(10) ดาเนินการจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(11) รวบรวมเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(12) จัดทาทะเบียนคุมงบประมาณรายได้
(13) จัดทารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและงบรายได้
(14) จัดทารายงานสรุปและข้อเสนอแนะการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน
(15) ควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ประจาคณะฯ
(16) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(17) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (พื้นที่วังไกลกังวล)
๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวันทางานหลักเกณฑ์
การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 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) แบ่งเป็น
๑.๒.๑ สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ความรู้ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการจัดการทั่วไป
๑.๒.๒ สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Microsoft Word และการทาแผน
โครงการต่างๆ

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน
จะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประกาศให้ทราบ
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ในวันประกาศรายชื่อ
ประวัติก ารท างาน พฤติ กรรมที่ ป รากฏทางอื่น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
ความสามารถ ประสบการณ์ บุ คลิ กภาพ ทัศนคติ ปฏิภ าณไหวพริบความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

