
            

                                                   
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
                                        ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๖ 

                                                                            
                    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้าง    
เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร   
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ   
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน 
และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล            
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                    ๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง 
          ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

                    ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร  
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
                               ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘  
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
                              (๑) มีสัญชาติไทย 
                              (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
                              (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                              (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
                              (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
                              (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้น
โทษมาแล้วเกินห้าปี  

           กรณีจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการให้
บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย (เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐) 

(๗) ไม่เป็น ... 
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                             (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง  
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง           
ของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค       
ที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย 

                    ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคง
สมณะเพศอยู่ในวันสอบ 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 ๓. การรับสมัคร 
     ๓.๑ ผู้ที่มีความประสงคจ์ะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่   
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตามข้ันตอน ดังนี้  
   (๑) เปิดเว็บไซต์ rmutr.thaijobjob.com  คลิกที่หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖” 
   (๒) เลือกแถบรายการ “สมัครสอบ” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินที่มี QR Code ให้โดยอัตโนมัติ 
 ๓.๒ ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ตั้งแต่วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ –             
๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยต้องช าระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ช าระเงินโดยใช้ 
QR Code ที่ได้รับผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ Application ทางการเงินทุกธนาคาร ในกรณีที่แบบฟอร์มการ
ช าระเงินสูญหาย หรือส่งใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ QR Code ผู้สมัครสามารถค้นหาในเมนู “พิมพ์ใบช าระเงิน” 
ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้วสามารถขอ QR Code ใบแจ้งช าระ
เงินใหม่ได้ทันท ี
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน จ านวน ๑๐๐ บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ระบบออนไลน์และค่าบริการ SMS โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

 การรับสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว 
  ๓.๔ ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมเข้ารับการเลือกสรรแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะ
ก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการเลือกสรร และสามารถเข้าไป
พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ าตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
   

 
           ทั้งนี้ ... 
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 ทั้งนี้ ก่อนสมัคร อ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร และขั้นตอนการกรอกใบสมัคร   
ให้ถี่ถ้วนก่อนท าการกรอกใบสมัคร 

 ๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ๔.๑ ในการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพียงช่องทางเดียวและ
ครั้งเดียว เท่านั้น  
   ๔.๒ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มี
สิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในข้อ ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
      ๔.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้นหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางกฎหมายอาญาฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗   
   ๔.๔ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป     
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ    
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ    
รับสมัครสอบหรือคุณวุฒิการศึกษา ที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่น
สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม  
ในการสมัครสอบ รวมถึงผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ได้ 

 ๕. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ 
 ๕.๑ ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ว่า
ส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๕.๒ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์  

 ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อวันที่ก ากับ  
ไว้ด้วย 

               ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวันเวลา และสถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวันเวลา 
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th 
www.rmutr.ac.th และ rmutr.thaijobjob.com 
 
 

๗ หลักเกณฑ์ ... 
 
 
 
 

http://hr.rmutr.ac.th/
http://www.rmutr.ac.th/
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               ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                     รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 

                ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
                    ๘.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐                                             
                      ๘.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ ๖๐ 
    ๘.๓ การจัดจ้างและการขึ้นบัญชีจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 
๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

                ๙. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรทาง  
เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th www.rmutr.ac.th และ rmutr.thaijobjob.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร      
ในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

                ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                         ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รตันโกสินทรก์ าหนด 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 
 
   (อาจารย์นลินี  แสงอรัญ) 

                           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน                 
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

 
 

มธุรส /ร่าง, พิมพ์, ตรวจ 
 
 

 

 

 

 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  กลุ่มงาน  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รบัสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  

1. ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป          

ปฏิบัติงานที ่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อัตราว่าง  จ านวน ๑ อัตรา     

อัตราค่าจ้าง  ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐  บาท    

ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่จ้าง  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๗  

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
๑. เพศหญิง/ชาย  (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
๓. มีความรู้พ้ืนฐานด้านโปรแกรม MS Word, MS Excel, Power point, Internet. 
๔. มีความสามารถเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ  (พิจารณาเป็นพิเศษ) 
๕. มีใจรักในงานบริการและใส่ใจ สนใจ ในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มใจ 
๖. มีความใฝ่รู้ ความรอบคอบ ความละเอียด และรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
๗. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้กับผู้อื่น หรือผู้ร่วมงานและท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
๘. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
๙. สามารถท างานล่วงเวลาราชการได้ ไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ – วันศุกร์ หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
๑๐. สามารถไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ท่ีต่างจังหวัดได้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๑. ก ากับดูแลระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ของหน่วยงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และกระทรวงศึกษาธิการให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

๒. ก ากับดูแลการจัดท าเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง  
SAR และควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ  

๓. ดูแลรักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้คงอยู่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

๔. ก ากับ... 
 
 
 



 
๔. ก ากับดูแลการจัดท าแผนงานและโครงการที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ จัดท าค าขอ

งบประมาณประจ าปีที่เก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพ  ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
ประกันคุณภาพ 

๕. จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของวิทยาลัย      
ที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้ ได้แก่ (Website) และเพจ Facebook งานประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. จัดท าหนังสือราชการภายใน - ภายนอก และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ 
๗. เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาทุกครั้ง ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ และน าผลที่ได้    

มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๘. การประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนับสนุนข้อมูลของวิทยาลัย ในการตรวจ 

ประกันระดับคณะ และระดับสถาบัน ได้แก่ อาจารย์, นักศึกษา, ศิษย์เก่า, สถานประกอบการ 
๙. จัดท าแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๐. เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาทุกครั้ง ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ และน าผลที่ได้    
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
 

วิธีการเลือกสรร 
วันเวลาและสถานที่

เลือกสรร 
๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  ๒๐๐ คะแนน  
     ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ๕๐ คะแนน ดังนี้  
        (๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความสามารถทางด้านภาษา การคิดวิเคราะห์
และเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์           
        (๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        (๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        (๖) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        (๗) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ     
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
         (๘) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  

     ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ๑๕๐ คะแนน แยกเปน็ 
          ๑.๒.๑ สอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน 
                     (๑)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  
                 (๒)  ความส าคัญของงานประกันคุณภาพท่ีมีต่อการด าเนินงานในส่วน
ของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
                 (๓)  วิเคราะห์งานและเขียนอธิบาย Flow chart ขั้นตอนการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนงาน “ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากิจกรรม ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา SAR” พร้อมก าหนดระยะเวลา
ในการท างานของแต่ละขั้นตอน 
          ๑.๒.๒ สอบปฏิบัติ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๕๐ คะแนน 
                  (๑) การใช้โปรแกรม Microsoft Office 

จะแจ้งให้ทราบในวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบแข่งขัน 

๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  ๑๐๐ คะแนน      
    ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน 
           ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์  ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ปฏิภาณไหว
พริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ท่วงทีวาจา  เป็นต้น 

จะแจ้งให้ทราบในวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบแข่งขัน 

 
 
 
 


