ประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2/๒๕
ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงคจะรับสมัคร
บุคคลสอบแขงขัน เพื่อรับการจาง เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา
และมาตรา
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.
ประกอบกับขอ ขอ และขอ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย
การบริหารงานบุคคลสาหรั บพนั กงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สาหรั บ พนั กงานมหาวิท ยาลั ย ฉบั บ ที่ / ๐ ลงวัน ที่ มีนาคม
๐ เรื่องการกาหนดตาแหนงและ
มาตรฐานก าหนดต าแหนงของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ า
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ /
ลงวันที่
กรกฎาคม
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพื่อรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๑. ชื่อตาแหนง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง ภาระงานโดยสังเขป ปรากฏรายละเอียด
แนบทายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
. ผูสมัครเขารับการสอบแขงขันเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
ดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
( ) มีสัญชาติไทย
( ) มีอายุไมต่ากวา ปบริบูรณ และไมเกิน ๐ ปบริบูรณ
( ) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
( ) เปนผูดารงตาแหนงขาราชการการเมือง
( ) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
( ) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
ขอบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
( ) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
( ) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
( ) เปนบุคคลลมละลาย
( ) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุก เวนแตเปนโทษสาหรับความผิดที่ไดกระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
/( ) เคย...

- ( ) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
( ) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
( ๐) เปนผูเคยกระทาการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
. สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขารับการสอบ
แขงขันเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ ตามความในขอ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
มีนาคม
โดยอนุโลม
๓. การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครผานระบบรับสมัครงานออนไลน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแตวันที่ 4 - 8 ธันวาคม
ตลอด ชั่วโมง
ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
. เขาไปที่เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวขอ สมัครงาน หรือเว็บไซต https://recruit.rmutp.ac.th/ หรือ เว็บไซตของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.sci.rmutp.ac.th) หัวขอ สมัครงาน
. กรอกรายละเอียดใหครบถวน ถูกตองตามความเปนจริง ตามขั้นตอนที่กาหนด
. พิมพแบบฟอรมการชาระคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
และชาระคาธรรมเนียม เพื่อนาไปชาระเงินตอไป หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ
File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
. . นาแบบฟอรมไปชาระเงินที่เคานเตอรเซอรวิส ตั้งแตวันที่ - ธันวาคม
โดยมค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๔๐๐ บาท ( มรวมค ธรรม นยม ค น ตอร ซอรวส) ซึ่งคาธรรมเนียมใน
การสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ เมื่อชาระ
คาธรรมเนียมในการสมัครเรียบรอยแลว
3.5 เมื่อผูสมัครชาระคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรแลว จะไดรับเลข
ประจาตัวสอบ เมื่อคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเรียบรอยแลว
ในวันที่ 9 ธันวาคม
โดยสามารถเขาไปตรวจสอบและพิมพใบสมัครไดที่ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th
หัวขอ สมัครงาน หรือเว็บไซต https://recruit.rmutp.ac.th/ หรือ เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(www.sci.rmutp.ac.th) หัวขอ สมัครงาน ทั้งนี้ ใหผูสมัครลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน และนามายื่นในวันที่
ดาเนินการคัดเลือกเพื่อวัดความรูความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหนง (สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ)
. เงื่อนไขในการสมัคร
. ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ สามารถสมัครไดมากกวา ตาแหนง
แตสามารถสอบไดเพียง ตาแหนงเทานั้น เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขใหมไมได
. ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหนงตามที่ปรากฏ
รายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ โดยตองเปนผูสาเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอานาจอนุมัติภายใน
วันที่รายงานตัว คือ ภายในวันที่ มกราคม
/ . การ...

- . การสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ.
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ) พ.ศ.
ดังนัน้ หากผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจงใจกรอกขอมูล
อันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
. ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร หรือตรวจสอบวาเอกสารหลักฐาน
ซึ่งผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรนามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัย
จะถือวาผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
ครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
. เอกสารที่ตองแนบผานระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
. สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผานการอนุมัติจากผูมี อานาจ
วาสาเร็จการศึกษา ภ ย นวันท มกราคม
(ภายในวันที่รายงานตัว)
. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอานาจ
วาสาเร็จการศึกษา ภ ย นวันท มกราคม
(ภายในวันที่รายงานตัว)
. สาเนาทะเบียนบาน
. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือ
เอกสาร/หลักฐานที่กาหนดตามเงื่อนไขของตาแหนง (ถามี)
. หลักฐานประกอบการสมัครเขารับการสรรหาที่แสดงระดับความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สามารถแนบเพิ่มเติมไดจนถึงวันกอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ วัน คือภายในวันที่ ธันวาคม
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรูความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหนง
(ขอเขียน/ปฏิบัติ)
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรูความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหนง (ขอเขียน/ปฏิบัติ)
จะติดประกาศใหทราบทั่วกันในวันที่ ธันวาคม
ณ บริหารงานบุคคล ชั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และที่เว็บไซต https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวขอ สมัครงาน หรือเว็บไซต https://recruit.rmutp.ac.th/
หรือ เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.sci.rmutp.ac.th) หัวขอ สมัครงาน
๗. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขัน
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้
๘. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้
. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน
ผูที่จ ะถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลื อกสรรตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาค
ไมต่ากวารอยละหกสิบ
การจางและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน ตองจางและแตงตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผูผาน
การสอบแขงขัน และไมรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากสวนราชการอื่น
/ . การ...

- ๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหนง (ขอเขียน/ปฏิบัติ) ได
๐. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศ
รายชื่อผูผานทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหนง (ขอเขียน/ปฏิบัติ) ได ในวันที่ ธันวาคม
ณ บริหารงานบุคคล ชั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และที่เว็บไซต.https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
หัวขอ สมัครงาน หรือเว็บไซต https://recruit.rmutp.ac.th/หรือ เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(www.sci.rmutp.ac.th) หัวขอ สมัครงาน โดยประกาศเรียงลาดับที่ของผูผานทดสอบความรูความสามารถเฉพาะ
ตาแหนง ที่ไดคะแนนรวมมากไปหานอยตามลาดับ
๐. กรณีที่มีผูผานการสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากันใหผูผานการสอบแขงขันที่มี คะแนน
การประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหนงมากกวาเปนผูอยูในลาดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตาแหนงเทากัน ใหผูไดรับคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหนงมากกวาเปนผูอยูในลาดับ
ที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรับเลขประจาตัวสรรหาและเลือกสรรกอนเปนผูอยูในลาดับที่สูงกวา
๐. ผูผานการสอบแขงขันจะมีสิทธิไดรับการจางและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดตอเมื่อเปน
ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนงตามที่ระบุไวในประกาศรับสมัคร
๐. ในกรณีที่ผูสอบแขงขันไดรายใดเปลี่ยนที่อยู หากไมมีการติดตอแจงการเปลี่ยนที่อยู
อันเปนเหตุใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไมอาจเรียกตัวเพื่อจาง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยได จะถือวาเปนความบกพรองของผูสอบแขงขันได และจะยื่นคารองขอรับการจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลัง เมื่อพนกาหนดใหมารายงานตัวแลวไมได
๑๑. การจัดทาสัญญาจางผูผานการสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูผานการสอบแขงขันและไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองทาสัญญาจางตามที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกาหนด โดยมีระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน เดือน
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.

(นายจิระศักดิ ธาระจักร)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ละเทค น ลยี
ปฏิบัติราชการ ทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทค น ลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหนง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง ภาระงานโดยสังเขป
หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ / 3
ตาแหนงที่

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจการนักศึกษา

หนวยงานที่บรรจุ

งานกิจการนักศึกษา จานวน อัตรา
ตาแหนงเลขที่
อัตราคาตอบแทน

,

บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ภาระงานโดยสังเขป
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ปฏิบัติงานดานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิบัติงานดานศิลปวัฒนธรรม
ปฏิบัติงานดานทุนการศึกษา
ปฏิบัติงานดานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
ปฏิบัติงานดานกีฬา
ปฏิบัติงานดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ปฏิบัติงานดานสวัสดิการและบริการนักศึกษา
ปฏิบัติงานดานทรานสคริปตกิจกรรม
ปฏิบัติงานดานวิชาทหาร
. ปฏิบัติงานดานศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ
. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ในงานกิจการนักศึกษา และ/หรือ ปฏิบัติหนาที่ในตาแหนง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เงื่อนไขของตาแหนง
. ตองมีหลักฐานประกอบการสมัครเขารับการสรรหาที่แสดงระดับความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษอยางหนึ่งอยางใด (ผลการสอบไมเกิน ป นับจากวันที่ประกาศผลสอบ ดังนี้
. TOEFL ระดับคะแนนไมนอยกวา
. . PBT 350
. .2 CBT 70
. .3 IBT 30
.2 IELTS ระดับคะแนนไมนอยกวา
. TOEIC ระดับคะแนนไมนอยกวา
. RMUTP English Proficiency Test ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษกับ
สถาบั นภาษามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ระดับคะแนนไมนอยกวา โดยผู สมัครตองติดตอ
สถาบันภาษาดวยตัวเองเพื่อสมัครทดสอบ และผลทดสอบตองมีผลกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบไมนอยกวา
วันทาการ
. สาหรับบุคคลที่ไดรับการยกเวนการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
. ผูที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก เชน ประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนตน
. สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาคภาษาอัง กฤษที่มีระยะเวลาการศึกษาไมนอย
กวา ป จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง
/กาหนดวัน....

กาหนดวันเวลา วิธีการสอบแขงขัน และสถานที่สอบแขงขัน
วัน
สอบแขงขัน
ธันวาคม

วิธีการสอบแขงขัน/คะแนน

เวลา

ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหนง
. น.
(คะแนนเต็ม
คะแนน)
ถึง
สอบขอเขียน ( คะแนน)
1 .00 น.
- ความรูเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา
- ระเบี ย บขาราชการในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
- ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

ชั่วโมง

สถานที่สอบแขงขัน
จะประกาศใหทราบ ณ
วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการสอบแขงขัน

สอบปฏิบัติ ( คะแนน)
- การใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office
และ/หรือ โปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหนง
(คะแนนเต็ม
คะแนน)
. น.
(สอบสัมภาษณ คะแนน
คะแนน)
เปนตนไป
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหนงในดานตางๆ เชน
ประสบการณทางการศึกษา ทางการงานที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัว
เขากับผูรวมงานอื่นไดดี
- มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่มและ
มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และทวงทีวาจาเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ เปนตน
- มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
- มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
สถานที่ตั้งของสนามสอบ

หองประชุมดอกคูน
ชั้น คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่
ถนนประชาราษฎร แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
๐๐
โทรศัพท
๐
ตอ
มีรถประจาทางผาน ดังนี้ สาย 32, 203, 177, 97, 33, 543ก, 64

