
 
 
   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป 

     

 ด!วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค"จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ!างเป�นพนักงาน
ราชการ  ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการเรื่องหลักเกณฑ" วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ!าง
ของพนักงานราชการ  ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ" ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ4มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ              
ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ" ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห4งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต4อไปนี้ 

๑.  ช่ือกลุ�มงาน ตําแหน�ง และรายละเอียดการจ�างงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง                            
  ปรากฏรายละเอียดแนบท!ายประกาศนี้ 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการเลือกสรร  
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
    (๒)  มีอายุไม4ต่ํากว4า ๑๘ ป<  
  (๓)  ไม4เป�นบุคคลล!มละลาย 
  (๔)  ไม4เป�นผู! มีกายทุพพลภาพจนไม4สามารถปฏิบั ติหน!าท่ีได! ไร!ความสามารถหรือ                           
จิตฟBCนเฟDอนไม4สมประกอบหรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว!ในกฎหมายว4าด!วยระเบียบข!าราชการพลเรือน 
      (๕)  ไม4เป�นผู! ดํารงตําแหน4งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ!าหน!าท่ีใน                
พรรคการเมือง 
  (๖)  ไม4เป�นผู!เคยต!องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให!จําคุกเพราะกระทําความผิด              
ทางอาญา เว!นแต4เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได!กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗)  ไม4เป�นผู!เคยถูกลงโทษให!ออก ปลดออก หรือไล4ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน4วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู!ท่ีผ4านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ!าง จะต!องไม4เป�นข!าราชการหรือลูกจ!าง
ของส4วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ!างของหน4วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ!างของ
ราชการส4วนท!องถ่ิน และจะต!องนําใบรับรองแพทย" ซ่ึงออกให!ไม4เกิน ๑ เดือน และแสดงว4าไม4เป�นโรค                      
ท่ีต!องห!ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด!วย  
 
 
๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ให!ผู!ประสงค"จะสมัคร ขอรับใบสมัครได!ท่ีกองบริหารงานบุคคลหรือดาวน"โหลดแบบฟอร"ม             
ใบสมัครทางwww.rmutk.ac.th หรือ www.Personnel.rmutk.ac.th ได!ต้ังแต4วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗  
และยื่นใบสมัครด!วยตนเองได! ท่ีกองบริหารงานบุคคล อาคาร ๓๖ ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                       



 � 

ราชมงคลกรุงเทพ ต้ังแต4วันท่ี  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.                                  
ภาคเช!าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ4ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว!นวันหยุดราชการ 
  ๓.๒  หลักฐานท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ4ายหน!าตรงไม4สวมหมวกและไม4สวมแว4นตาสีดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว  โดยถ4ายไม4เกิน    
๖ เดือน (นับถึงวันเป̂ดรับสมัคร จํานวน ๓ รูป) 
  (๒)  สําเนา Transcript ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จ
การศึกษาท่ีแสดงว4าเป�นผู!มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน4งท่ีสมัคร จํานวนอย4างละ ๒ ฉบับ  โดยจะต!องสําเร็จ
การศึกษาและได!รับอนุมัติจากผู!มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันป̂ดรับสมัคร คือ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
  ในกรณีท่ีไม4สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล4าวมายื่นพร!อมใบสมัครได! ให!นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให! โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได!รับอนุมัติปริญญาบัตร  
ซ่ึงจะต!องอยู4ภายในกําหนดวันป̂ดรับสมัครมายื่นแทนก็ได! 
  (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ!าน  จํานวนอย4างละ ๑ ฉบับ 
  (๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช4น ใบสําคัญการสมรส(เฉพาะผู!สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน                 
ชื่อ-นามสกุล(ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม4ตรงกัน) หนังสือสําคัญ แบบ สด.๘ หรือ    
แบบ สด.๔๓(เฉพาะผู!สมัครเพศชาย จํานวนอย4างละ ๑ ฉบับ) 
  ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให!ผู!สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต!องและลงชื่อกํากับไว!ด!วย 
  ๓.๓  ค�าสมัครสอบ 
  ผู!สมัครต!องเสียค4าสมัครสอบสําหรับตําแหน4งท่ีสมัครตามอัตรา ดังนี้ 
   -  ตําแหน4งในกลุ4มงานบริหารท่ัวไป   วุฒิปริญญาตรี  ตําแหน4งละ ๑๐๐ บาท 
  เม่ือสมัครแล!วค4าสมัครสอบจะไม4จ4ายคืนให! เว!นแต4ในกรณีท่ีเป�นผู!ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน4ง แต4ท้ังนี้จะต!องดําเนินการขอคืนก4อนวันประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมินฯ 
  ๓.๔  เง่ือนไขในการสมัคร 
  ผู!สมัครเข!ารับการเลือกสรรจะต!องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว4า เป�นผู!มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต!องกรอก
รายละเอียดต4าง ๆ ในใบสมัคร พร!อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให!ถูกต!องครบถ!วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู!สมัครไม4ว4าด!วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม4ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน4งท่ีสมัคร อันมีผลทําให!
ผู!สมัครไม4มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล4าว  ให!ถือว4าการรับสมัครและการได!เข!ารับการเลือกสรร   
ครั้งนี้เป�นโมฆะสําหรับผู!นั้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะไม4คืนค4าสมัครสอบในการสมัคร
ด!วย 
 
 
๔.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู�ความสามารถ และสมรรถนะ และกําหนดวัน
เวลา  
     สถานท่ีในการประเมิน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการประเมิน
ความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ครั้งท่ี ๑  ในวันท่ี ๓ 
เมษายน ๒๕๕๗   ณ บอร"ดหน!าห!องประชาสัมพันธ" และทาง http://www.personal.rmutk.ac.th   
๕.  วัน  เวลา  และสถานท่ีคัดเลือก 
  ประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  ในวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๗
และประกาศรายชื่อผู!ผ4านการประเมินความรู! ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑   ในวันท่ี ๑๘ 
เมษายน ๒๕๕๗  สถานท่ีตามแนบท!ายประกาศฯ 



 

  ประเมินความรู! ความสามารถ
๒๕๕๗  
๖.  เกณฑ6การตัดสิน 
  ผู!ท่ีจะถือว4าเป�นผู!ท่ีผ4านการเลือกสรรจะต!องเป�นผู!ท่ีได!คะแนนในการประเมินความรู! 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต4ละครั้งไม4ต่ํากว4าร!อยละ 
  ผู!ท่ีจะถือว4าเป�นผู!มีสิทธิ์เข!ารับการประเมินความรู! 
ครั้งท่ี ๒  จะต!องเป�นผู!ท่ีสอบได!คะแนนในการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 
ไม4ต่ํากว4าร!อยละ ๖๐ 
  การจัดจ!างจะเป�นไปตามลําดับ
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู!ท่ีได!คะแนนการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ 
คะแนนจากการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 
สูงกว4า และหากคะแนนในการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 
ให!พิจารณากําหนดเลือกความรู! ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกําหนดให!เป�นผู!อยู4ใน
ลําดับท่ีสูงกว4าก็ได! 
๗.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู!ผ4านการเลือกสรรตาม
ลํ า ดับคะแนนสอบ ในวัน ท่ี  
http://www.personal.rmutk.ac.th
กําหนด ๑ ป< นับแต4วันข้ึนบัญชีหรือนับแต4วันประกาศรับสมัครในตําแหน4งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม4
แล!วแต4กรณี 
 
 
 
 
 
 
๘.  การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร
  ผู!ผ4านการเลือกสรรจะต!องทําสัญญาจ!างตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
กําหนด 

      ประกาศ   ณ   วันท่ี

                                                                      
 
                                                               
                                               
 
 
 
 

ประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒  ในวันท่ี 

ผู!ท่ีจะถือว4าเป�นผู!ท่ีผ4านการเลือกสรรจะต!องเป�นผู!ท่ีได!คะแนนในการประเมินความรู! 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต4ละครั้งไม4ต่ํากว4าร!อยละ ๖๐ 

ผู!ท่ีจะถือว4าเป�นผู!มีสิทธิ์เข!ารับการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ               
จะต!องเป�นผู!ท่ีสอบได!คะแนนในการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 

การจัดจ!างจะเป�นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได! กรณีมีการประเมินความรู! ความสามารถ 
ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู!ท่ีได!คะแนนการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และ

๒ รวมกันมากกว4าเป�นผู!อยู4ในลําดับท่ีสูงกว4า ถ!าได!คะแนนเท4ากัน จะให!ผู!ท่ีได!
คะแนนจากการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มากกว4า
สูงกว4า และหากคะแนนในการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 
ให!พิจารณากําหนดเลือกความรู! ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกําหนดให!เป�นผู!อยู4ใน

การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู!ผ4านการเลือกสรรตาม

๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บอร"ดหน! าห! องประชาสัม พันธ"  และทา
http://www.personal.rmutk.ac.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล4าวให!เป�นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือเลือกสรรครบ

ป< นับแต4วันข้ึนบัญชีหรือนับแต4วันประกาศรับสมัครในตําแหน4งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม4

การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
ผู!ผ4านการเลือกสรรจะต!องทําสัญญาจ!างตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                                                                       
(นางสาวสุรีย"รัตน"    โง!ววัฒนา)

                                                               รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

�

ในวันท่ี ๒๒ เมษายน 

ผู!ท่ีจะถือว4าเป�นผู!ท่ีผ4านการเลือกสรรจะต!องเป�นผู!ท่ีได!คะแนนในการประเมินความรู! 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ               
จะต!องเป�นผู!ท่ีสอบได!คะแนนในการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 

คะแนนท่ีสอบได! กรณีมีการประเมินความรู! ความสามารถ 
ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู!ท่ีได!คะแนนการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และ

รวมกันมากกว4าเป�นผู!อยู4ในลําดับท่ีสูงกว4า ถ!าได!คะแนนเท4ากัน จะให!ผู!ท่ีได!
มากกว4าเป�นผู!อยู4ในลําดับท่ี              

สูงกว4า และหากคะแนนในการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ เท4ากัน                        
ให!พิจารณากําหนดเลือกความรู! ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกําหนดให!เป�นผู!อยู4ใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู!ผ4านการเลือกสรรตาม                
ณ บอร"ดหน! าห! องประชาสัม พันธ"  และทาง

ดังกล4าวให!เป�นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือเลือกสรรครบ
ป< นับแต4วันข้ึนบัญชีหรือนับแต4วันประกาศรับสมัครในตําแหน4งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม4

ผู!ผ4านการเลือกสรรจะต!องทําสัญญาจ!างตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

) 
รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน�ง กลุ�มงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  
หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการท่ัวไป 

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

กลุ�มงาน   บริหารท่ัวไป 
ช่ือตําแหน�ง  เจ!าหน!าท่ีบริหารงานท่ัวไป    จํานวน ๑ อัตรา 
หน�วยงานท่ีบรรจุ    สถาบันวิจัยและพัฒนา อัตราเงินเดือน   ๑๘,๐๐๐ บาท 
สิทธิประโยชน6    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ�าง    ๒ ป<  ๕ เดือน 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  
ขอบข�ายงานท่ีจะให�ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
 ๑.  ติดตามการตีพิมพ"เผยแพร4และการนําไปใช!ประโยชน"  

๒. ประสานงานระหว4างนักวิจัยกับหน4วยงานภายนอก เช4น อุตสาหกรรม ชุมชนและอ่ืน ๆ  
๓. ประสานงานระหว4างนักวิจัยกับผู!ทรงคุณวุฒิเพ่ือปรึกษาในเรื่องของการทําวิจัย(คลินิกวิจัย) 
๔. ประสานงานระหว4างนักวิจัยกับผู!ทรงคุณวุฒิและผู!ท่ีเก่ียวข!องพร!อมท้ังจัดเตรียมเอกสาร  

สถานท่ีเพ่ือจัดการประชุมวิชาการ Cre Tech 
๕. ติดตามโครงการวิจัยท่ีมีการขอขยายเวลาและงานอ่ืน ๆ ท่ีได!รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
 ผู!สมัครต!องได!รับการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด!วยวิธีการประเมิน 
ดังนี้ 
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หลักเกณฑ"การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
๑. ความรู!ความสามารถท่ัวไป 
๒. ความรู!ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน4ง 
การประเมินครั้งท่ี ๒ 
๑. ความรู!เก่ียวกับการใช!คอมพิวเตอร" 
๒. มนุษยสัมพันธ" การประสานงาน 
๓. การคิดวิเคราะห" 
๔. ความคิดริเริ่มสร!างสรรค" 
๕. การสื่อสารโดยการพูด 

๑๐๐ 
๕๐ 
๕๐ 

๒๐๐ 
๑๐๐ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 

 
 สอบข!อเขียน 
 
 
 สอบปฏิบัติ 
 สอบสัมภาษณ" 
 สอบสัมภาษณ" 
 สอบสัมภาษณ" 
 สอบสัมภาษณ" 

รวม ๓๐๐  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะดําเนินการประเมินครั้งท่ี ๑ ในข!อ ๑ ก4อน และ
ผู!ผ4านการประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล4าว จะต!องเข!ารับการประเมินในข!อท่ีเหลือในครั้งท่ี ๒ ต4อไป 
สิทธิประโยชน6  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ตารางกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีทดสอบสมรรถนะ 
 

วันทดสอบ สมรรถนะ เวลา ช่ัวโมง หมายเหตุ 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
๙ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
- สอบความรู!ความสามารถท่ัวไป 
- สอบความรู!ความสามารถ 
  เฉพาะสําหรับตําแหน4ง 

 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 

 
๓ 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาคาร ๓๖ ชั้น ๓  
 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 

 
- สอบปฏิบัติ 
- สอบสัมภาษณ" 

 
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

 

 
๒ 
๒ 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาคาร ๓๖ ชั้น ๓  
 

 
 
 
 
 
 
 



 �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน�ง กลุ�มงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  
หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการท่ัวไป 

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

กลุ�มงาน   บริหารท่ัวไป 
ช่ือตําแหน�ง  เจ!าหน!าท่ีบริหารงานท่ัวไป    จํานวน ๑ อัตรา 
หน�วยงานท่ีบรรจุ    คณะศิลปศาสตร"      อัตราเงินเดือน   ๑๘,๐๐๐ บาท 
สิทธิประโยชน6    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ�าง    ๒ ป<  ๕ เดือน 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  
ขอบข�ายงานท่ีจะให�ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
 ๑.  จัดทําเอกสารต4างๆ ประกอบการจัดซ้ือ จัดจ!างของสํานักงานคณบดีและส4วนกลางของคณะฯ  

๒. จัดซ้ือ จัดจ!างตามระเบียบนายกรัฐมนตรีและระเบียบมหาวิทยาลัย 
๓. ติดต4อกับผู!ประกอบการเพ่ือให!มีการเสนอราคา(ในกรณีจัดซ้ือโดยตกลงราคาหรือเพ่ือต!องการ

ทราบราคา เพ่ือนํามาต้ังงบประมาณ) 
๔. ตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือ จัดจ!างของทุกสาขาวิชาและหน4วยงานต4างๆ ของคณะศิลปศาสตร" 
๕. จัดพิมพ"เอกสารการซ้ือและการจ!างพร!อมท้ังควบคุมและดูแลพัสดุในคลังพัสดุ 

หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
 ผู!สมัครต!องได!รับการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด!วยวิธีการประเมิน 
ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ"การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
๑. ความรู!ความสามารถท่ัวไป 
๒. ความรู!ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน4ง 
การประเมินครั้งท่ี ๒ 
๑. ความรู!เก่ียวกับการใช!คอมพิวเตอร" 
๒. มนุษยสัมพันธ" การประสานงาน 
๓. การคิดวิเคราะห" 
๔. ความคิดริเริ่มสร!างสรรค" 
๕. การสื่อสารโดยการพูด 

๑๐๐ 
๕๐ 
๕๐ 

๒๐๐ 
๑๐๐ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 

 
 สอบข!อเขียน 
 
 
 สอบปฏิบัติ 
 สอบสัมภาษณ" 
 สอบสัมภาษณ" 
 สอบสัมภาษณ" 
 สอบสัมภาษณ" 

รวม ๓๐๐  
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  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะดําเนินการประเมินครั้งท่ี ๑ ในข!อ ๑ ก4อน และ
ผู!ผ4านการประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล4าว จะต!องเข!ารับการประเมินในข!อท่ีเหลือในครั้งท่ี ๒ ต4อไป 
สิทธิประโยชน6  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ตารางกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีทดสอบสมรรถนะ 
 

วันทดสอบ สมรรถนะ เวลา ช่ัวโมง หมายเหตุ 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
๙ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
- สอบความรู!ความสามารถท่ัวไป 
- สอบความรู!ความสามารถ 
  เฉพาะสําหรับตําแหน4ง 

 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 

 
๓ 

 
คณะศิลปศาสตร" 
อาคาร ๗ ชั้น ๑ 

บพิตรพิมุข  มหาเมฆ  
 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 

 
- สอบปฏิบัติ 
- สอบสัมภาษณ" 

 
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

 

 
๒ 

๓.๕ 

 
คณะศิลปศาสตร" 
อาคาร ๗ ชั้น ๑ 

บพิตรพิมุข  มหาเมฆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน�ง กลุ�มงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  
หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการท่ัวไป 



 �

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

กลุ�มงาน   บริหารท่ัวไป 
ช่ือตําแหน�ง  เจ!าหน!าท่ีบริหารงานท่ัวไป    จํานวน ๑ อัตรา 
หน�วยงานท่ีบรรจุ    กองคลัง      อัตราเงินเดือน   ๑๘,๐๐๐ บาท 
สิทธิประโยชน6    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ�าง    ๒ ป<  ๕ เดือน 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  
ขอบข�ายงานท่ีจะให�ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
 ๑.  ปฏิบัติงานด!านสารบรรณ 

๒. ปฏิบัติงานด!านตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน KPI 
๓. ปฏิบัติงานด!านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานด!านการควบคุมดูแลวัสดุ – ครุภัณฑ" 

หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
 ผู!สมัครต!องได!รับการประเมินความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด!วยวิธีการประเมิน 
ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ"การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
๑. ความรู!ความสามารถท่ัวไป 
๒. ความรู!ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน4ง 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน�ง กลุ�มงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  
หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการท่ัวไป 
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------------------------------------------- 

กลุ�มงาน   บริหารท่ัวไป 
ช่ือตําแหน�ง  นักวิชาการพัสดุ    จํานวน ๑ อัตรา 
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