
  
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง   การสรรหาบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ครั้งที่ 2/2564 
 

  ด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะสรรหาบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ       
จ านวน 1 อัตรา ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อ ๓ (1) ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต ำแหน่ง รำยละเอียดกำรจ้ำงงำน และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ
เข้ำรับกำรสรรหำ ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
      ๒.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 
๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย   
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์   
  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
  (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (๒) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
  (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อบังคับ
  มหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอ่ืน  
  (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
  (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง    
  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย  
  (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้ 
  กระท า โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
   
 

/(๘)  เคยถูก… 
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     (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 
    หน่วยงานอื่นของรัฐ   
    (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วย
  ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
  (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
         ๒.๒  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสอบ 
คัดเลื อกเพ่ื อจ้ างเป็ นลู กจ้ างชั่ วคราวได้  ทั้ งนี้  ตามความในข้อ ๕ ของค าสั่ งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม 
 ๓. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ให้ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั ่วคราวสมัครผ่านระบบ   
รับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 สิงหาคม ๒๕๖4  
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 
  3.1  เข้าไปที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หวัข้อ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th 
  ๓.๒  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
  ๓.๓  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวและช าระค่าธรรมเนียม เพ่ือน าไปช าระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึก
ข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
  3.4  น าแบบฟอร์มไปช าระเงินที่ เคาน์ เตอร์เซอร์วิส ตั้ งแต่ วันที่  13 - 19 สิงหาคม ๒๕๖4  
โดยมคี่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๓๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ซึ่งค่าธรรมเนียมใน
การสมัครเข้ำรับกำรสรรหำเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัคร
จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว   
  3.5  เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้ว 
จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ในวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖4 โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ 
https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/  

4. เงื่อนไขในการสมัคร 
  ๔.1  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้ สามารถสมัครได้มากกว่า  
1 ต าแหน่ง แต่สามารถสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ไม่ได้  
  ๔.2  ผู ้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตามที่ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่รายงานตัว  
  ๔.3  การสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐาน
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

 
 

/๔.๔ ผู้สมัคร… 
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 ๔.๔  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
หรือตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวน ามายื่นไม่ตรง   
หรือ ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้มา
ตั ้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครการสมัคร เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว 
 5. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  ๕.1  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่ งผ่ านการอนุมัติจาก 
ผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษา (ภายในวันที่รายงานตัว) 
  ๕.๒  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจ                   
ว่าส าเร็จการศึกษา (ภายในวันที่รายงานตัว) 
  ๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๕.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๕.๕  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล 
หรือเอกสาร/หลักฐานที่ก าหนดตามเงื่อนไขของต าแหน่ง (ถ้ามี) 

๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่ง (ข้อเขียน/สัมภำษณ์) 
 รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารับ การท ดสอบ ความรู้ ค ว ามสามารถ เฉพ าะส าห รับ ต าแหน่ ง  
(ข้ อ เขี ยน/สั มภาษณ์ ) จะติ ดประกาศให้ ทราบทั่ วกั นใน วันที่  23 สิ งหาคม ๒๕๖4 ทางเว็บไซต์ 
https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ 

 ๗.  ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบแข่งขัน 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ การจ้างและแต่งตั ้งผู ้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว         
ต้องจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา 
 ๑๐. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนทดสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง (ข้อเขียน/สัมภำษณ์) ได้ 
 ๑๐.๑  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ข้อเขียน/สัมภาษณ์)  ได้ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564  
ทางเว็บไซต์ https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ 
โดยประกาศเรียงล าดับที่ของผู้ผ่านทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อย
ตามล าดับ 

 
/๑๐.๒  การขึ้น… 
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๑๐.๒  การขึ้นบัญชีผู ้ผ่านการสรรหา เรียงล าดับที่ตามคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย

ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ล าดับก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๑๐.๓  ผู ้ผ ่านการสรรหาจะมีส ิทธิได้ร ับการจ้างเป็นลูกจ้างชั ่วคราวได้ต ่อเมื ่อเป็นผู ้มี
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร   
  ๑๐.๔  ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยน   
ที่อยู่ อันเป็นเหตุให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่อาจเรียกตัวเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวได้ จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้เข้ารับการสรรหาได้ และจะยื่นค าร้องขอรับการจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวในภายหลัง เมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้ 

 ๑๑. รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ผู้ผ่านการสรรหาได้ ให้ไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่  
30 สิ งหาคม – 13 กันยายน 2564  ณ งานบุ คลากร (อาคารพร้อมมงคล ชั้ น  ๓  ห้ อง L๓๐๒)               
คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ๘๖ ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ก่อนเวลา 08.30 น. 

   ประกำศ   ณ  วันที่     2  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
      
          

  

 

          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนาวลี  ไม้สัก) 
                          คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  

สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ  
 

ต าแหน่งที่ 1  นักวิชาการศึกษา ประจ างานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  

  (ต าแหน่งเลขที่ 64/05/22) 

หน่วยงานที่บรรจุ    งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 

อัตราเงินเดือน  เดือนละ 15,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
 
เงื่อนไขของต าแหน่ง 
 

 1. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ในระดับที่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้  
 2. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับเอกสาร งานค านวณ และงานน าเสนอได้ 
 3. สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
 4. หากมีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
 
ภาระงานโดยสังเขป 

 1. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะบริหารธุรกิจ 
 2. ด าเนินการจัดท าเอกสารต่างๆ (รับ-ส่ง) ภายในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
 3. ประสานงาน และด าเนินการด้านเอกสารต่างๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง 
  เช่น เอกสารงานทะเบียน เอกสารงานการเงิน 
 4. ด าเนินการจัดท าระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมของ 
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
 5. ด าเนินการจัดท างานที่เก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรมระบบงานพัสดุ 
  ของสาขาวิชาระบบสารนเทศ เช่น การเบิกจ่าย การจัดท าข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียว 
  กับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศได้ 
 6. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
 7. ประสานงานและรับผิดชอบหลักฐานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
  (มคอ.7) ของสาขาวิชาระบสารสนเทศ 
 8. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

 
 
สถานที่ตั้งของสนามสอบ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์   0 2665 3555 ต่อ 2109 
มีรถประจ าทางผ่าน ดังนี้  สาย 16, 23, 99 และ ปอ.23, 157, 505, 509   
 

 
 

 

วิธีการคัดเลือก / คะแนน วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
สอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ  
(คะแนน 100 คะแนน) 

 
จะประกาศให้ทราบ ณ 

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ 

ความสามารถเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) 

 
 

 
 

จะประกาศให้ทราบ ณ 
วันประกาศผลการทดสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(ข้อเขียน/ปฏิบัติ) 

- ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Office  
 
 
 
 
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์ คะแนน 100 คะแนน) 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์
ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี    
มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและ         
มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน   
ที่ปฏิบัติ เป็นต้น 
 


