
 
 
   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

     

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ฉะน้ันอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  
๒๕๔๘  ประกอบกับข้อ  ๑๔  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และข้อ  ๖ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐   เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 ๑.  ชื่อตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ดังต่อไปน้ี 

 (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑)  มสีัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ 
    (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
  (๑)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (๒)  เป็นคนวิกลจริต  หรือจติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นโรคที่กําหนดในกฎ  ก.พ.อ. 
      (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
ข้อบังคับน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
  (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 



 ๒

  (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๗)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือกฎหมายอ่ืน 
  (๑๐)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 ๓.  วัน  เวลา  และสถานทีร่ับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล               
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางwww.rmutk.ac.th หรือ www.Personnel.rmutk.ac.th ได้ต้ังแต่
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร ๓๖ ช้ัน ๔  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต้ังแต่วันที่ ๓๐  กรกฎาคม –  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-
๑๖.๓๐ น.  ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องนํามาย่ืนในวันรับสมัคร 
      ๔.๑  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณียังไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  หรือสําเนาใบ
ปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าสําเร็จการศึกษา  ภายในวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕              
จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมต้นฉบับ) 
      ๔.๒  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
ว่าสําเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ จํานวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมต้นฉบับ) 
      ๔.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดํา แต่งกายสุภาพ ขนาด ๑ น้ิว  ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  และถ่ายคร้ังเดียวกัน  จํานวน  ๓  รูป (ไม่รับรูปสแกน หรือปริ้นสีจากคอมพิวเตอร์) 
      ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามมาตรา  ๗ (ข) (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้กําหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่าต้องไม่เป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ.  ในคราวประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙  (รับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่กองบริหารงานบุคคล หรือ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.rmutk.ac.th  หรือ  www.Personnel.rmutk.ac.th) 
       ๔.๕  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๖  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๗  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล    
(ถ้ามี)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 



 ๓

      ๔.๘  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก อันมีผล
ทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้า
รับการคัดเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน 
      ๔.๙  สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

 ๕.  ค่าธรรมเนียมสอบ 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในวุฒิปริญญาเอก  ๓๐๐ บาท วุฒิปริญญาโท  
๒๐๐  บาท  และวุฒิปริญญาตรี  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 

 ๖.  เงื่อนไขการสมัครสอบ 
      ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่าน้ัน  หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า             
สมัครเกิน  ๑  ตําแหน่ง  จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ี 

 ๗.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ทาง www.rmutk.ac.th 
www.Personnel.rmutk.ac.th และป้ายประกาศศูนย์ประชาสัมพันธ์ อาคารสํานักงานอธิการบดี  ช้ันล่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ๘.  วัน  เวลา  และสถานทีค่ัดเลือก 
      ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

 ๙.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก       
  ๙..๑  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
   -  สอบข้อเขียน  (๑๐๐  คะแนน) 
   -  สอบปฏิบัติ  (๑๐๐ คะแนน) 
  ๙.๒  สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
   -  สอบสัมภาษณ์  (๑๐๐  คะแนน)   

 ๑๐.  หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยจะต้องได้คะแนนสอบ        
ในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบ  และได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 

 ๑๑.  ส่งผลคะแนนการสอบคัดเลือก  
       ให้หน่วยงานท่ีดําเนินการสอบส่งผลการสอบพร้อมหลักฐานการสอบมาที่กองบริหารงานบุคคล 
ภายในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 



 ๔

 ๑๒.  ประกาศผลการคัดเลือก 
       ๑๒.๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๕ ทาง www.rmutk.ac.th หรือ
www.Personnel.rmutk.ac.th และป้ายประกาศศูนย์ประชาสัมพันธ์  อาคารสํานักงานอธิการบดี  ช้ันล่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
       ๑๒.๒  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          
ได้ต่อเมื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ทั้งน้ีปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งจะต้องเป็นปริญญา
และประกาศนียบัตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรองหลักสูตรแล้วหรือที่  ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิแล้ว และจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมั ติจากผู้มี อํานาจไม่หลังวันที่ ปิดรับสมัครวันสุดท้าย                   
(๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕)  สําหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน 
       ๑๒.๓  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา  ๑  ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสรรหาและเลือกสรรในตําแหน่ง / ระดับ อย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว     
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

 ๑๓.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
        ผู้ผ่านการคัดเลือกได้และได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และการจ้างครั้งแรกกําหนดระยะเวลาการจ้าง  ๑  ปี เพ่ือทดลองงาน  และหากการ
ทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์            
ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด จะได้รับการต่อสัญญาระยะแรก           
มีกําหนดเวลาสองปี 

  ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

 (นายสาธิต  พุทธชัยยงค์) 
                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๕

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกบุคคลเพื่อจ้างเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
------------------------------------------- 

ตําแหน่งที่  ๑  นิติกร  จํานวน  ๑  อัตรา   อัตราเลขที ่ ๕๕๑๕๐๓๖   
อัตราคา่จ้าง  วุฒินิติศาสตร์บัณฑิต  ๑๐,๙๖๘ บาท 
หน่วยงานท่ีบรรจุ  กองบริหารงานบุคคล 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี   สาขานิติศาสตร์ 
เงื่อนไขเก่ียวกับตําแหน่ง 
                            -   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖

กําหนดวัน  เวลา  วิธีการคดัเลือกและสถานท่ีคัดเลือก 
 

วันคัดเลือก วิธีการคัดเลือก / คะแนน เวลา สถานทีค่ัดเลือก 
๑๖ 

สิงหาคม 
๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 

สอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
       สอบข้อเขียน  (๑๐๐  คะแนน) 
    -  ประกอบด้วยความรู้เก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ 
       กฎระเบียบเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
    -  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม 
       ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
    -  พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
       พ.ศ.๒๕๔๘ 
    -  พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
       พ.ศ.๒๕๓๙ 
    -  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
    -  พ.ร.บ. จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
       คดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ 
       สอบปฏิบัติ  (๑๐๐  คะแนน) 
 
 
สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (100  คะแนน) 
     -  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยวิธีการ
สัมภาษณ์  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งใน
ด้านต่างๆ   เช่นประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการ  
งานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมี
มนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืน 
ไ ด้ ดี  มี ความรั บผิ ดชอบ  มี ความอดทน  เ สี ยสละ  
มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และ
ท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น 
 
 
 

 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

ห้องประชุม 
กองบริหารงานบุคคล 
อาคาร  ๓๖  ช้ัน  ๔   
พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพฯ 

 

 
 

 


