
 
 
   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

     

 ด้วยมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อ จัด จ้า ง                
เป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรา ก าลังพนักงาน
ราชการ  ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมห าวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                            
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒.  คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการเลือกสรร  
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
    (๒)   มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ                            
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      (๕)  ไม่เป็นผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน                 
พรรคการเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด               
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างขอ งหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือ ลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค                       
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย  
 
 



 ๒ 

๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ท่ี กองบริหารงานบุคคล หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม              
ใบสมัครทางwww.rmutk.ac.th หรือ www.Personnel.rmutk.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
และยื่นใบสมัครด้ วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร ๓๖ ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                        
ราชมงคล กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ ๑๘  – ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕ ๘ เวลา ๐๙ .๐๐-๑๖ .๓๐  น. ภาคเช้าเวลา                           
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ 
  ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่ส วมหมวกและไม่สวมแว่นตา ด า ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน    
๖ เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร จ านวน ๓ รูป) 
  (๒)  ส าเนา Transcript ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ) ใบเปลี่ยน                  
ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน ) หนังสือส าคัญ แบบ สด .๘ หรือ    
แบบ สด.๔๓(เฉพาะผู้สมคัรเพศชาย จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ) 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  ๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 
   -  ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป   วุฒิปริญญาโท  ต าแหน่งละ ๒๐๐ บาท 
   เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินฯ 
  ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิด พลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับส มัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร   
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัคร
ด้วย 
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 ๓ 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ และก าหนดวันเวลา  
     สถานที่ในการประเมิน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมิน ครั้งที่ ๑  ในวันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๕๘   ณ บอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ และทาง http://www.personal.rmutk.ac.th   
๕.  วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 
  ประเมินความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑   ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  
ณ กองนโยบายและแผน อาคาร ๓๖ ชั้น ๔ ปีกขวาและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑   ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘   ณ บอร์ดหน้าห้ องประชาสัมพันธ์ และทาง 
http://www.personal.rmutk.ac.th   
  ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘  
๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ               
ครั้งที่ ๒  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับ คะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ คว ามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่               
สูงกว่า และหากคะแนนในการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน                        
ให้พิจารณาก าหนดเลือกความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อก าหนดให้เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่าก็ได้ 
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตาม                 
ล าดับคะแนนสอบ ในวันที่  ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๘  ณ บอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ และทา ง
http://www.personal.rmutk.ac.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบ
ก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 
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๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ก าหนด 

  ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

                                                                      
 (นางสาวสุรีย์รัตน์    โง้ววัฒนา) 
                                                                รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป 

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

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน ๑ อัตรา 
หน่วยงานที่บรรจ ุ   กองนโยบายและแผน อัตราเงินเดือน   ๒๑,๐๐๐ บาท 
สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง    ๑ ปี ๖ เดือน 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   วุฒิปริญญาโท  
      สาขาเศรษฐศาสตร์   สาขาสถิติ   และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ทุกสาขา     
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัต ิ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 ๑.  ประสานงานรวบรวมข้อมูลในการจัดท ารายงานต่าง ๆ  

๒. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแยกประเภทของฐานข้อมูลด้านบุคลากร  ด้านนักศึกษา  และด้าน  
งบประมาณ  เพื่อจัดท าเป็นรายงานประจ าปีการศึกษา  รายงานสถิติศึกษาหรือรายงาน
สารสนเทศอ่ืน ๆ ได้ 

๓. มีความคิดสร้างสรรค์  ออกแบบ  จัดท ารูปเล่มรายงาน 
๔. ออกแบบและจัดท าเอกสารด้วย Photoshop Illustrate  
๕. ประชาสัมพันธ์รายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
๖. ท างานวิจัยสถาบัน 
๗. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิน 
ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑ 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑๐๐ 
๕๐ 
๕๐ 

 
 สอบข้อเขียน 
 

รวม ๑๐๐  

   

 

 

 



 ๖ 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ ๒ 
๑. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
๒. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
๓. การคิดวิเคราะห์ 
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๕. การสื่อสารโดยการพูด 

๒๐๐ 
๑๐๐ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 

  
 สอบปฏิบัติ 
 สอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะด าเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ – ๒ ก่อน 
และผู้ผ่านการประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

ตารางก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ทดสอบสมรรถนะ 
 

วันทดสอบ สมรรถนะ เวลา ชั่วโมง หมายเหต ุ
การประเมินครั้งที่ ๑ 
๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
- สอบความรู้ความสามารถ 
  เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 

 
๓ 

 
กองนโยบายและแผน 

อาคาร ๓๖ ชั้น ๔  
ปีกขวา 

การประเมินครั้งที่ ๒ 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 

 
- สอบปฏิบัติ 
- สอบสัมภาษณ์ 

 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. 

 

 
๓ 
๑ 

 
กองนโยบายและแผน 

อาคาร ๓๖ ชั้น ๔ 
ปีกขวา 

 
 
 
 
 


