
๑ 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 
 

ด้วย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติราชการโครงการศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรุงเทพมหานคร (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของ
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรุงเทพมหานคร (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยรามค าแหง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัคร การคัดเลือกบุคคล 
และการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑ วาระท่ี ๔.๑ เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔             
จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑. ต าแหน่งท่ีคัดเลือก ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ๑.๑ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับต าแหน่งปฏิบัติการ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ    
ในการท างานปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

๑.๑.๑ ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการ 

ความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร   
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ   
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 

(๒) ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการ
นักศึกษาความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร            
การพัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  

             /เพ่ือพัฒนา ... 



๒ 

 

เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(๓) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือทางการศึกษา 

จากต่างประเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิง และให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(๔) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา เผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา 
เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดท าวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ค าปรึกษา
แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑.๑.๒ ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 

โครงการเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 

๑.๑.๓ ด้านการประสานงาน  

(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว้ 

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๑.๔ ด้านการบริการ 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชา
การศึกษา รวมท้ังตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชา
การศึกษา เพ่ือให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา 
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

   
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังต่อไปน้ี 

ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหมวด ๑ ข้อ ๖  
                 /แห่งระเบียบ ... 



๓ 

 

แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

(๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง    
เป็นประมุข   

(๔) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 

 ๒.๒ ลักษณะต้องห้าม 

  (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 

  (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ 

เป็นโรคตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 

   (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากงานไว้ก่อน 

   (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

    (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

   (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 

   (๙) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ  

๒.๓ ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่ให้สอบคัดเลือก                      
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และ                  
ตามข้อ ๕ ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และอัตราค่าจ้าง 

    ๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับต าแหน่งปฏิบัติการ (จ านวน ๑ อัตรา) 
วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์  

สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์ ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ 

       /๓.๒ อัตรา ... 



๔ 

 

    ๓.๒ อัตราค่าจ้าง 

          วุฒิปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๔. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

     ๔.๑ ก าหนดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

     ๔.๒  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://hrm.ru.ac.th หรือรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ ท่ีหน่วยการเจ้าหน้าท่ี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ชั้น ๑ อาคาร ๑ คณะนิติศาสตร์ (ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕) 

 
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันรับสมัคร 

 ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ น้ิว (๒.๕๐ x ๓.๒๕ ซม.)                      
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๒ รูป 

 ๕.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผ่านการอนุมัติผล 

จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน จ านวน ๑ ฉบับ 

    ๕.๓ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ 

๕.๕ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ  

๕.๖ ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันย่ืนใบสมัคร 

๕.๗ ใบ ส.ค.๙ หรือ ส.ต.๔๓ หรือหลักฐานทางราชการอ่ืน ๆ ๑ ฉบับ 

๕.๘ ให้ผู้สมัครรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามประกาศรับสมัคร โดยลงลายมือช่ือรับรอง ส าเนาถูกต้อง ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายน้ันขาด
คุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธ์ิได้รับการจ้างในต าแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ (เอกสารต้นฉบับให้น ามา
ตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์) 
 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
 ๖.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกพร้อมวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก ในวันที่ 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคาร ๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ               
ทางเว็บไซต์ www.law.ru.ac.th (ท้ังน้ีก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

                      /๗. วิธีการ ... 
 

http://www.law.ru.ac.th/


๕ 

 

๗. วิธีการคัดเลือก 

 คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์  

 

๘. หลักสูตรที่ใช้ด าเนินการคัดเลือก ประกอบด้วย  

 ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ๕๐ คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบ 

ความสามารถในการคิดและหาเหตุผลการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล การจับประเด็น การวิเคราะห์
เหตุการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ระเบียบการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยหรือความสามารถในด้านอ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างท่ีเหมาะสมกับ           
ความต้องการของต าแหน่ง 

 ๘.๒ ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ๕๐ คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

เพ่ือทดสอบความความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ตามบทบาทหน้าท่ีของต าแหน่ง 

 ๘.๓ ภาคเหมาะสมกับต าแหน่ง ๕๐ คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณา             
ความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ความรู้ความสามารถ 
ความคิดริเริ่มและความสร้างสรรค์ท่ีใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถในการแก้ไขปัญหา                
เชาว์ปัญญาและปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ ท่วงท่ีวาจา อารมณ์และบุคลิกภาพ 

 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และรวมท้ังส้ิน 

ไม่ ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือกต่ออธิการบดี                      
พร้อมเอกสารหลักฐาน ใช้ประกอบการสมัคร เพ่ือพิจารณาอนุมัติประกาศผลการคัดเลือก 

 

๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงล าดับ 

ตามผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดของผู้เข้ารับการคัดเลือกตามล าดับ ตามผลการคัดเลือกท่ีอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

 

๑๑. การจ้าง การรายงานตัว และการปฏิบัติงาน  

 ๑๑.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยต้องมารายงานตัวภายใน ๑๐ วัน      
นับจากวันประกาศผลหรือนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งให้มารายงานตัว โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน นับแต่วันท่ีท่ีท าการไปรษณีย์รับฝาก และเมื่อรายงานตัวแล้ว
จะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วันนับจากวันท่ีรายงานตัว 

  หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอื่น   
                                / ท่ีอธิการบดี... 



๖ 

 

ท่ีอธิการบดีพิจารณาเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืนได้ 

 ๑๑.๒ ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยรายใดได้รับการจ้างแล้ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานรายงานต่อ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างน้ัน 

 ๑๑.๓ ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติงานประจ าท่ีมหาวิทยาลัย
รามค าแหงแบบเต็มเวลา หากหน่วยงานตรวจสอบพบว่า ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ผู้น้ันไปปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานอ่ืน
ในเวลาเดียวกัน ให้หน่วยงานรายงานอธิการบดีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างน้ัน 

 ๑๑.๔ ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยต้องท าสัญญาทดลองปฏิบัติงานและสัญญา 

จ้างตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัยท่ีมีผลบังคับใช้อ ยู่ในขณะน้ันและ มี สิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล                               
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน   

 

                                  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

    ประธานคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 
 


