
 
ประกาศคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพือ่จางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 
  สังกัด คณะศิลปศาสตร 

คร้ังท่ี  2/2556 

      

  ดวยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงคจะรับสมัครบุคคล
สอบแขงขัน เพื่อรบัการจางเปนพนกังานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ ฉะนั้นอาศัย
อาํนาจตามความในมาตรา ๒๔  และมาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  
ประกอบกับขอ ๗ (๒)  และขอ ๑๔  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวาดวยการบริหาร 
งานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ฉบับที่  ๑/๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  เรื ่อง การกําหนดตําแหนงและมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับท่ี ๒/๒๕๕๐  ลงวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  เรื่อง หลักเกณฑ 
วธิกีารสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขัน เพื่อรับ
การจางเปนพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิติัการ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  ๑.  ช่ือตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป  ปรากฏรายละเอียด
แนบทายประกาศฉบับนี้ 

  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

  ๒.๑  ผูสมัครเขารับการสอบแขงขันเพื่อรบัการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติ
ทัว่ไปและไมมีลักษณะตองหาม  ตามขอ ๑๐ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วาดวย  
การบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังตอไปนี้ 

  (ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบรบิรูณ  และไมเกิน ๖๐ ปบรบิรูณ 
   (๓)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (ข)  ลักษณะตองหาม 
   (๑)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมอืง 
   (๒)  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ 
หรือเปนโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   (๓)  เปนผูอยูในระหวางถูกสัง่พักราชการ หรือถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอนตาม
ขอบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น 
   (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
   (๕)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
   (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 
 

/(๗)เคยถูก...  



 
  

 
 
   (๗)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 
   (๘)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน      
หรอื หนวยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย    
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศึกษา หรอืกฎหมายอืน่ 
   (๑๐)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ 
  ๒.๒  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขารบัการสอบ       
แขงขันเพือ่จางเปนพนกังานมหาวิทยาลัยได ท้ังนี้ ตามความในขอ ๕ ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๔๘ โดยอนุโลม 
  ๓.  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
   ๓.๑  ใหผู ประสงคจะสมัครเขารับการสอบแขงขันขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง      
ไดที่ งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก 
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ต้ังแตวันท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2556 (เวนวันหยุดราชการ)      
ภาคเชา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบาย เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือดาวนโหลดใบสมัครไดทีเ่ว็บไซตของ 
คณะศิลปศาสตร  (www.larts.rmutp.ac.th)    
   ๓.๒  ผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนและชัดเจน และตองยื่น
ใบสมัครดวยตนเอง 
   ๓.๓  ผูสมัครตองแจงสถานที่ทีส่ามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจายของ  
การไปรษณียไวในใบสมัคร 
  ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นในวันสมัคร 
   ๔.๑  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผานการอนุมัติจาก     
ผูมีอํานาจวาสําเรจ็การศึกษาภายในวันท่ี  5 กรกฎาคม 2556 จํานวน  ๑ ฉบับ 
   ๔.๒  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
วาสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 จํานวน  ๑ ฉบับ  
   ๔.๓  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดําขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน  
๖  เดือน  และถายครัง้เดียวกนั  จํานวน  ๓  รูป 
   ๔.๔  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑ ฉบับ 
   ๔.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑ ฉบับ 
   ๔.๖  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล
(ถามี)  จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๗  ผูสมัครเขาการสอบแขงขันจะตองรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี
คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 
ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด อันเกิดจากผูสมัคร ไมวา
ดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบแขงขันอันมีผลทําใหผูสมัคร ไมมีสิทธิ
สมัครเขารับการสอบแขงขันตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัคร และการไดเขารับการสอบแขงขัน
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
   ๔.๘  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ  ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา  สําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 

/๕. คาธรรมเนยีม... 
 



  

  

  ๕.  คาธรรมเนยีมสอบ 
   ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบตําแหนงละ ๑๐๐ บาท และคาธรรมเนียมสอบจะไมจาย
คืนให  เมื่อประกาศรายช่ือวาเปนผูมีสิทธิเขารบัการสอบแขงขันแลว 

  ๖.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบแขงขัน 
   รายช่ือผูมีสิทธิเขารบัการสอบแขงขัน จะติดประกาศใหทราบท่ัวกันในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2556      
ณ งานบุคลากร ฝายบรหิารและวางแผน อาคาร 1 ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร  หรือดูไดท่ีเวบ็ไซต (www.larts.rmutp.ac.th)  

  ๗.  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบแขงขัน 
   ปรากฏรายละเอยีดแนบทายประกาศฉบับนี้ 

  ๘.  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 
   ปรากฏรายละเอยีดแนบทายประกาศฉบับนี้ 

  ๙.  หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน 
   ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการสอบแขงขันตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมตํ่ากวารอยละหกสิบ 
และไดรับคะแนนรวมท้ังส้ินไมตํ่ากวารอยละหกสิบ 
   การจางและแตงต้ังผูผานการสอบแขงขัน  ตองจางและแตงต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการสอบ 
แขงขัน  และไมรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากสวนราชการอื่น  
  ๑๐. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสอบแขงขันได 
   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายชือ่ผูผานการสอบแขงขัน    
ได  ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 ณ งานบุคลากร ฝายบรหิารและวางแผน อาคาร 1 ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร      
โดยประกาศเรยีง   ลําดับท่ีของผูผ านการสอบแขงขัน  ท่ีไดคะแนนรวมมากไปหานอยตามลําดับ หรือดูไดท่ีเว็บไซตของ 
คณะศิลปศาสตร (www.larts.rmutp.ac.th) 
   ๑๐.๒ กรณีที่มีผูผานการสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากันใหผูผานการสอบแขงขันที่มี 
คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนความเหมาะสม             
กับตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับคะแนนความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา             
ถายังคงไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรับเลขประจําตัวสรรหาและเลือกสรรกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
   ๑๐.๓  ผูผานการสอบแขงขันจะมีสิทธิไดรับการจางและแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได
ตอเมื่อเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวใน
ประกาศรับสมัคร ท้ังนีป้รญิญาหรือประกาศนียบัตรท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงจะตองผานการพิจารณา
อนุมัติจากผู มีอํานาจไมหลังวันรับสมัครวันสุดทาย (วันที ่ 5 กรกฏาคม 2556) และเปนปริญญาและหรือ
ประกาศนยีบัตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดรับรองหลักสูตรแลว  และหรือที ่ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
แลวเทานั้น  สําหรับคุณวุฒิตางประเทศจะตองเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลวเชนกัน หากผูสมัครพยายาม
ปกปดหรือแจงความเท็จ เพือ่ประโยชนแหงตนจนกระทัง่เจาหนาทีต่รวจสอบไมพบในขณะนั้น  หากตรวจสอบ
พบในภายหลังจะไมไดรับการพิจารณาจางและแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
   ๑๐.๔  ในกรณีที่ผูสอบแขงขันไดรายใดเปลี่ยนที่อยู  หากไมมีการติดตอแจงการเปลี่ยน   
ท่ีอยู อันเปนเหตุใหคณะศิลปศาสตร ไมอาจเรียกตัวเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได จะถือวาเปนความบกพรอง
ของผูสอบแขงขันได และจะยื่นคํารองขอรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลัง เมือ่พนกําหนด ใหมารายงาน
ตัวแลวไมได 

/๑๑. การจัดทํา... 
 
 

  
 



 
 
 

  ๑๑. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ผูผานการสอบแขงขันและไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองทําสัญญาจาง
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกําหนด  และการจางครั ้งแรกกําหนดระยะเวลาการจาง       
๖  เดือน  เพื่อทดลองปฏิบัติงาน  และหากการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินวาเปนผูมีความสามารถ
เหมาะสม ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนด  จะไดรับการตอสัญญาจางมีกําหนดเวลาสามป 

             ประกาศ  ณ  วนัท่ี  17 มิถุนายน พ.ศ.2556 

 
                                                                                  

                          
           (นายภคพนธ  ศาลาทอง)  

คณบดีคณะศิลปศาสตร ปฏบิติัราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
 
 

 
 
  



 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 
หลกัเกณฑและวิธกีารสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย   

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 
คณะศิลปศาสตร 
ครั้งท่ี  2/2556 

 
 
ตําแหนงท่ี   1 

หนวยงานท่ีบรรจุ   ฝายบรหิารและวางแผน  งานสารบรรณ  จํานวน  1  อตัรา   

   ตําแหนงเลขท่ี  20526    อตัราเงนิเดือน  13,410  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   

1. คุณวฒุปิรญิญาตร ีทุกสาขา   
2. มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 

ภาระงานโดยสงัเขป 

1. กาํกบัดูแล และรบัผิดชอบ ระบบงานสารบรรณของคณะฯ ใหเปนไปตามระเบียบ      
สํานกันายกรฐัมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2548 

2. รางหนังสือโตตอบ หนวยงานภายใน – ภายนอก 
3. เกษียนหนังสือราชการเสนอผูบังคับบัญชา 
4. ลงทะเบียนรบั – สง หนังสือราชการภายใน – ภายนอก 
5. จัดทํารายงานการประชุม 
6. จัดเกบ็เอกสารใหเปนระบบงานสารบรรณ 
7. ดูแล ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิส 

 

กําหนดวันเวลา  วิธีการสอบแขงขัน  และสถานท่ีสอบแขงขัน 
 

วันแขงขัน วิธีการสอบแขงขัน/คะแนน เวลา ช่ัวโมง สถานท่ีสอบแขงขัน 
  

  15 
กรกฎาคม 
2556  
 

 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง   
(คะแนน 100 คะแนน)     
สอบขอเขียน
1. ความรูเกีย่วกบัระเบียบงานสารบรรณ 

  ( 100 คะแนน)  

2. ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร 
 

สอบปฏบิัติ
1. ทดสอบความสามารถในการใชคอมพิวเตอร  

  ( 100 คะแนน)  

โปรแกรม Microsoft office  

020  
  
 

9.00 น.  
–  

10.00 น. 
 
 

10.00 น. 
- 

10.30 น. 
 
  

 
  
 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 

30 นาที 
 
 

    

 
 
 
 

หองประชุมอาภากร  
อาคาร 1 ช้ัน 1  
คณะศิลปศาสตร  

  



 

 

วันแขงขัน วิธีการสอบแขงขัน/คะแนน เวลา ช่ัวโมง สถานท่ีสอบแขงขัน 

  15 
กรกฎาคม 
2556 
 

 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 
-  ประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสัมภาษณ      
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน 
ประสบการณทางการศึกษา ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธ  และสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี มีความรบัผิดชอบ  มคีวาม
อดทน  เสียสละ  มคีวามคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณไหวพริบ   
มีบคุลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบัติ       
เปนตน 

 

 

020  
 10.30 น. 
เปนตนไป 

  
  
 

 

 
 
 
 

 
 หองประชุมอาภากร  

อาคาร 1 ช้ัน 1  
คณะศิลปศาสตร 

 

 

สถานท่ีต้ังของสนามสอบ      86 ถ.พษิณุโลก  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรงุเทพฯ 10300 

โทรศัพท       0-2282-9102  ตอ  1102 

มีรถประจําทางผาน  ดังนี้  สาย 23, 99, 16, 201, 5  ปอ. 23, 509, 157, 505, 171 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 


	ประกาศรับสมัคร(แข่งขัน)
	รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง(แข่งขัน)

