
 
 
   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 

     

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานเงินรายได้  ตําแหน่งบรรณารักษ์  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ฉะนั้นอาศัย
อํานาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ และข้อ ๙   แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๑   เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ชื่อตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามให้เป็นไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๘  ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
    (๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
  (๓)  ไม่เปน็ผูม้กีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ                            
จิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๔)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่                    
ในพรรคการเมอืง 
      (๕)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยความประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 
  (๖)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือใหอ้อกเพราะมีมลทินมัวหมอง 
  (๗)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 
 ๓.  วัน  เวลา  และสถานทีร่ับสมคัร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล               
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางwww.rmutk.ac.th หรือ www.Personnel.rmutk.ac.th ได้ต้ังแต่
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร ๓๖ ช้ัน ๔  



 ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต้ังแต่วันที่ ๑๕ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.                 
ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องนํามายืน่ในวนัรับสมคัร 
      ๔.๑  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณียังไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  หรือสําเนาใบ
ปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าสําเร็จการศึกษา  ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗              
จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมต้นฉบับ) 
      ๔.๒  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
ว่าสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ จํานวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมต้นฉบับ) 
      ๔.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดํา แต่งกายสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว  ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จํานวน  ๓  รูป (ไม่รับรูปสแกน หรือปริ้นสีจากคอมพิวเตอร์) 
      ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามมาตรา  ๗ (ข) (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้กําหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่าต้องไม่เป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ 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  สําเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล    
(ถ้ามี)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๘  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก อันมีผล
ทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัครและการได้ 
เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 
      ๔.๙  สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 ๕.  ค่าธรรมเนียมสอบ 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในวุฒิปริญญาตรี  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียม
สอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 
 ๖.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๗  ทาง www.rmutk.ac.th                      
www.Personnel.rmutk.ac.th และป้ายประกาศศูนย์ประชาสัมพันธ์ อาคารสํานักงานอธิการบดี  ช้ันล่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 ๘.  วัน  เวลา  และสถานทีค่ัดเลือก 
      ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๙.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก       
  ๙..๑  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง่ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง  
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกบุคคลเพื่อจ้างเปน็พนักงานเงินรายได ้

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

 
ตําแหน่งที่ ๑  ตําแหน่งบรรณารักษ์    จํานวน ๑ อัตรา 
หน่วยงานที่บรรจ ุ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๓๐๐ บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี    สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์                
สาขาสารสนเทศศาสตร์ และสารสนเทศศกึษา 
เงื่อนไขการบรรจ ุ
   มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
   ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการโสตทัศนวัสดุ  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                       
จัดช้ันหนังสือ และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กําหนดวัน  เวลา  วิธีการคดัเลือกและสถานทีค่ัดเลือก 
 

วัน
คัดเลือก 

วิธีการคัดเลือก / คะแนน เวลา สถานทีค่ัดเลือก 

 
๒๙ 

กันยายน 
๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 

ตําแหน่งที่ ๑ 
สอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
        สอบข้อเขียน  (๑๐๐  คะแนน)   
       สอบปฏิบัติ  (๑๐๐  คะแนน)   
 
 
 
สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (๑๐๐  คะแนน) 
     - ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งใน
ด้านต่างๆ  เช่นประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์
สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่น ได้ดี มี
ความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม 
และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจา
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น 
 

 
 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 
 

สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา   ช้ัน ๖ 
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