ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อจัดจ้างเป็ น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และ
มาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ย าลัย เทคโนโลยีร าชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกั บข้ อ ๑๘
แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนัก งานมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคล เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จานวน ๕ อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง รายละเอียดการจ้าง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒. เป็น ผู้วิกลจริ ตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ส มประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ. ดังนี้
๒.๑ วัณโรคระยะอันตราย
๒.๒ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๒.๓ โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๔ โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงหรื อ โรคเรื้ อ รั ง ที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรื อ รุ น แรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. เป็นผู้อยู่ ...

-๒๓. เป็น ผู้อ ยู่ใ นระหว่า งถูก สั่ง พัก ราชการ หรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ ก่อ น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. เป็นบุคคลล้มละลาย
๗. เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๘. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๙. เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๐. เป็ น ผู้ เ คยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานของรัฐ
กรณีเ ป็ น เพศชายต้อ งผ่ านการเกณฑ์ท หารแล้ ว หรื อ ได้ รับ การยกเว้ น การเกณฑ์ ทหาร
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารั บการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘
โดยอนุโลม
๓. วิธีการรับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า สอบแข่ ง ขั น ติ ด ต่ อ ขอรั บ และยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่
กองบริหารงานบุคคล อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๗ มกราคม
๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือ
ดูร ายละเอีย ดได้ทางเว็บ ไซต์ http://hr2.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th หรือติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ , ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ และ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๒ ๒๑๕๕ โดยสามารถพิมพ์ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตาแหน่งละ ๑๕๐ บาท และเมื่อสมัคร
สอบแล้ว ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขัน เลือกสมัครได้เพียง ๑ ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้

๕.๒ ผูส้ มัครเข้า ...

-๓๕.๒ ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขัน ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณ วุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรง หรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครกาหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
๕.๓ ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้ มี อานาจอนุ มัติภ ายในวั น ปิ ดรั บ สมัคร (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐) ทั้ งนี้ การส าเร็ จการศึกษาตาม
หลักสูตร ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๖.๑ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ
ส าเนาปริ ญญาบั ตรที่ แสดงว่า เป็ น ผู้ มี วุฒิ ก ารศึก ษาตรงกับ คุณ สมบั ติเ ฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งที่ ส มัค รสอบ
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษา
นั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติไม่หลังวันสุดท้ายของการ
รับสมัคร
๖.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายในคราวเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๖.๔ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๕ สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ
ได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ
ตาแหน่งที่สมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันใน
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กองบริ หารงานบุคคล อาคารส านั กงานอธิการบดี ชั้ น ๑ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ (พื้ น ที่ ศ าลายา) และทางเว็ บ ไซต์ http://hr2.rmutr.ac.th หรื อ
www.rmutr.ac.th

ผู้ผ่านการ ...

-๔–
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อ
เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ า ม และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้
ในประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันรับสมัครวัน สุดท้าย (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐) และเป็นปริญญา
และหรือประกาศนียบัตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว หรือที่ ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิแล้ว สาหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ./สกอ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกันหากผู้สมัคร
พยายามปกปิดหรือแจ้ง ข้อความเท็จเพื่อประโยชน์แห่งตนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบในขณะนั้น
หากตรวจสอบพบในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่
อั น เป็ น เหตุใ ห้ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสิน ทร์ไ ม่อ าจเรีย กตัว เพื ่อ จ้า งเป็น พนัก งาน
มหาวิทยาลัย ได้จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ และจะยื่นคาร้องขอรับการจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อพ้นกาหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลรัตนโกสินทร์ กาหนดวิธีการสอบแข่งขันและ
เลือกสรรด้วยการทดสอบ ดังนี้
๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๘.๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น
๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละหกสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
การจัดจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันจะให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่าถ้ายังคงได้คะแนน
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๑๐. การจ้างทา…

-๕–
๑๐. การจ้างทาสัญญาจ้างและคาสั่งจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
๑๐.๑ ผู้ ผ่ า นการสอบแข่ งขั น จะได้ รั บ การจ้ า งตามล าดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า น
การสอบแข่งขัน
๑๐.๒ ผู้ ผ่ า นการสอบแข่ งขั น จะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ า งตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ กาหนด
๑๐.๓ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่ ว นราชการ พนั กงานราชการ หรื อ ลู กจ้ างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิ ส าหกิจ หรือ พนัก งานหรื อ
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๑๐.๔ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ข้อ ๒ (๕) ซึ่งได้แก่
- วัณโรคระยะอันตราย
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ)
รองอธิการบดีฝุายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มธุรส/ร่าง,พิมพ์,ตรวจ

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ตาแหน่งที่ ๑

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานที่

กองสหกิจศึกษา (พื้นที่ศาลายา)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท

จานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท (ทุกสาขาวิชา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบ ัติง านในฐานะผู้ป ฏิบัติง านระดับ ต้น ที่ต้อ งใช้ค วามรู้ค วามสามารถทางวิช าการในการ
ทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเตรียมความพร้อมนักศึกษา งานคลินิกอาชีพ งานอบรม งานพัฒนาอาชีพ
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
๑.๒ งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
๑.๓ สร้างคลินิกอาชีพ เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งงาน การวิเคราะห์สภาพการจ้างงาน
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
๑.๔ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อทาให้ทราบ
ความคิดเห็น ความคาดหวังของนักศึกษามาปรับปรุงการให้บริการ
๑.๕ งานกิจ กรรมหลั งกลั บจากสถานประกอบการ เช่น การจัดกิจกรรมสั มภาษณ์และ
สัมมนา สหกิจศึกษา และการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลนักศึกษาสหกิจ
๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
จัดทาแผนการตรวจติดตามระบบสหกิจศึกษาร่ วมกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย งานคลินิก
อาชีพ วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ การ
ดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าเบื้ อ งต้ น เผยแพร่ ถ่ า ยทอดความรู้ ทางด้ า นวิ ช าการศึ ก ษา
ด้านสหกิจศึกษา ด้านคลินิกอาชีพ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานด้านสหกิจศึกษา
ด้านคลินิกอาชีพ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ตาแหน่งที่ ๒

นักวิชาการศึกษา

จานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย(ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท (ทุกสาขาวิชา)
๓. หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ไม่ใช่ผลการศึกษาในระดับปริญญาโทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้งานกิจการ
นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหารการจัดพิพิธภัณฑ์
การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของคณะ
๒. สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. จัดทามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อ หน่วยงานต่าง ๆ ในระบบสหกิจศึกษาทั้งในประเทศ
และการดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้เป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๔. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
๕. การให้ บ ริ การวิช าการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่ งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออก
รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทาวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้คาปรึกษา แนะนาในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับ ผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริ การ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปได้
๒. ต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓. ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๔. มีทักษะสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal skill)

ตาแหน่งที่ ๓

บรรณารักษ์

จานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่

ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย(ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษ์
๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์
๔. มีประสบการณ์ในการเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๔
ปี
๕. ผ่านการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๖. มีประสบการณ์ในการทางานในห้องสมุดที่มีการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือตามระบบดิวอี้และ
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
๗. มีประสบการณ์ในการทางานในห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัย ที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Walai AutoLIB (หนังสือภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ,สื่อโสตทัศน์) ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘. มีประสบการณ์ในการจัดหาหนังสือและสื่อสารนิเทศเพื่อให้บริการในห้องสมุดระดับ
มหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๙. มีประสบการณ์ในการดาเนินการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยในห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัยหรือ
เทียบเท่า
๑๐. มีประสบการณ์ในการทางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
ระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
๑๑. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
เกี่ ย วกั บ งานด้ า นวิ ช าบรรณารั ก ษ์ ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. มีการจัดเตรียมวารสาร และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ คัดแยกลงทะเบียนฐานข้อมูลลงฐานข้อมูล
๒. ให้บริการยืม-คืน และตรวจเช็คหนังสือระหว่างการยืม-คืน
๓. งานจัดซื้อจัดหาหนังสือตาราเรียนและวารสาร จัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. วิเคราะห์หมวดหมู่และลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศลงโปรแกรม Walai autoLib และ
ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
๕. บริการตอบคาถาม แนะนาการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น OPAC
๖. สารวจความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด และสารวจความต้องการหนังสือ

๗. ดาเนินการขอใช้งบประมาณค่าบารุงห้องสมุด พร้อมจัดทาแผนการปฏิบัติงานและปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
๘. ดาเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงงานภายในห้องสมุด และจัดทา KM และงานประกัน
คุณภาพห้องสมุด
๙. จัดทาโครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ห้องสมุด ควบคุมการปฏิบัติงานและการดาเนินงานภายใน
ห้องสมุด
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงหนังสือรับ -ส่งของฝ่ายงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB ได้เป็นอย่างดี
๒. ต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓. ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๔. มีประสบการณ์ทางานด้านบรรณารักษ์

ตาแหน่งที่ ๔

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานที่

คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่ศาลายา)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

จานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
๓. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ
(Word , Excel , Power point) และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานด้านสารบรรณ
๑.๑ จัดทาเอกสารและหนังสือหน่วยงานภายในและภายนอก
๑.๒ จัดทาวาระการประชุม
๑.๓ ติดต่อประสานงาน ติดตามงานต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอก
๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานด้านการเงิน
๒.๑ ดาเนินการจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภท
๒.๒ จัดทาทะเบียนคุมงบประมาณและงบรายได้
๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานด้านพัสดุ
๓.๑ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามที่คณะต้องการให้ทันตามเวลาที่กาหนด
๓.๒ ควบคุมรายการวัสดุของคณะให้เป็นระบบและสามารถนามาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ด้านสารบรรณ การเงิน และพัสดุ
๒. มีประสบการณ์ทางานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. มีความสุภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพดี
๔. มีความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
๕. มีความรับผิดชอบ มีความอดทนและมีความเสียสละต่อการปฏิบัติหน้าที่
๖. สามารถทางานล่วงเวลาตอนเย็นและเสาร์-อาทิตย์ ได้
๗. สามารถช่วยซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นได้

ตาแหน่งที่ ๕

บุคลากร

จานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่

กองกิจการพิเศษ
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการทุกประเภท
๒. มีความรู้ความสามารถจัดทาระบบการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานและพัฒนางานการจัดระบบสวัสดิการ
๔. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ
๕. มีความรู้ความสามารถในการจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
๖. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ประกันตนในหน่วยงานของรัฐ
๗. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสวัสดิการทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
๘. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม จด
บันทึกและเรียบเรี ยงรายงานการประชุม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ศึกษา กาหนด แนวทางระบบการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
๒. ปฏิบัติงานและพัฒนางานการจัดระบบสวัสดิการ
๓. จัดทาระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
๔. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาระเบียบสวัสดิการทุกประเภท
๕. งานกองทุนสารองเลี้ยงชีพทั้งระบบ
๖. งานด้านการจัดการโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ
๗. งานพัฒนาคู่มือหรือสร้างคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ
๘. งานเกี่ยวกับผู้ประกันตนในหน่วยงานของรัฐ
๙. งานสรรหาข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และผู้ ทาคุณประโยชน์
๑๐. งานสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ
๑๑. จัดทาหนังสือรับรองผ่านสิทธิกู้ซื้อบ้าน
๑๒. การตรวจสุขภาพประจาปี

๑๓. การดาเนินการกรณีบุคลากร หรือบิดามารดา หรือคู่สมรส เสียชีวิตและเบิกเงิน
สวัสดิการ
๑๔. งานด้านการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทาแผนเสนอของบประมาณ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการ
๑๕. งานด้านการเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง
รายงานการประชุม
๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)

ใบสมัครเลขที่.................................

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ...........................................................................................................
สัญชาติ ................. เกิดวันที่ ..................... เดือน .................................. พ.ศ. ................... อายุ ................ ปี
เป็นผู้สาเร็จการศึกษา (ชื่อคุณวุฒิ) .............................................สาขา/วิชาเอก .................................................
คณะ .................................................... จากสถาบันศึกษา ..................................................................................
ประเทศ ................................ปีที่สาเร็จการศึกษา (พุทธศักราช) ........................... คะแนนเฉลี่ย........................
ขอสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง.................................................................สังกัด......................................................................................
ประจาสาขาวิชา....................................................................................................................................................
จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ........................................................
ถนน ....................................... ตาบล/แขวง ........................................ อาเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์ .......................................................
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…....
อาชีพ
ลูกจ้าง / พนักงานของรัฐ
ข้าราชการ ตาแหน่ง ........................................................
พนักงานราชการ ตาแหน่ง ......................................................

กาลังศึกษาต่อ

อื่นๆ ..............................................................................................................................................
สถานที่ทางาน กรม/บริษัท ............................................................. กอง/แผนก ................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน .................................................. ออกให้ ณ อาเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ........................................................วันที่ออกบัตร ............ เดือน ............................... พ.ศ. ..................
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า

-๒๒. ประวัติการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ

สาขา / วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

ชื่อสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตั้งแต่ป.ี ...ถึง .......

ระยะเวลา
ตั้งแต่ .......... ถึง.........

เหตุผลที่ออก

ปวช./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
๓. ประวัติการทางาน
ชื่อสถานที่ทางาน

ตาแหน่ง /ลักษณะงาน

เงินเดือนสุดท้าย
ก่อนออก

๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

-๓๕. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คือ
(

) สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ๑ ฉบับ

(

) สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ

(

) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ

(

) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ

(

) รูปถ่ายไม่สวมแว่นตาดา จานวน ๓ ใบ (ถ่ายไว้ในคราวเดียวกัน)

(

) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ

(

) สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ

(

) อื่น ๆ ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................

.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการข้อความ
ตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

ลงชื่อ ............................................................... ผู้สมั คร
(................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ...............

[ ] หลักฐานครบถ้วน
[ ] มีปัญหา คือ
.....................................................................
ลงลายมือชื่อ........................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
........./................../............

กองคลังได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จานวน……..บาท
ไว้แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินที่....................เล่มที่................
ลงลายมือชื่อ............................................เจ้าหน้าที่รับเงิน
............/................../............

-๔ให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ – สกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่อยู่เดียวกันทุกช่อง หากมี
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องแจ้งให้กองบริการงานบุคคล สานักงานอธิการบดีทราบ (กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง) เพื่อใช้
ในการส่งหนังสือเรียกตัวไปยังท่าน ในกรณีที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ – สกุล.....................................................................
ที่อยู่..............................................................................
......................................................................................
................................รหัสไปรษณีย์...............................

ชื่อ – สกุล..........................................................
ที่อยู่....................................................................
............................................................................
............................รหัสไปรษณีย์.........................

ชื่อ – สกุล.....................................................................
ที่อยู่..............................................................................
......................................................................................
................................รหัสไปรษณีย์...............................

ชื่อ – สกุล..........................................................
ที่อยู่....................................................................
............................................................................
............................รหัสไปรษณีย์.........................

-๕–
แบบคาร้องขอสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร........................................................................................................
วิชาเอก/สาขา................................................................................................โดยได้รับอนุมัติจ ากสถานศึกษาชื่อ
......................................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ...................
(ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กรม/สานักงาน......................................................................................ตาแหน่ง..................................................
ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญา/ประกาศนียบัตร)......................................................................................
วิชาเอก/สาขา........................................................................ระหว่างวันที่............เดือน.....................พ.ศ...........
ถึงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ......................พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่น (หลักฐานการศึกษา)
................................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .................ไว้ก่อน
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. ยังมิได้รับรองวุฒิของข้าพเจ้า หรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามวุฒิ
ของตาแหน่ งที่ข้าพเจ้ าสมัครอันมีผลทาให้ ข้าพเจ้าไม่มีสิ ทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่ กล่าวถึงข้างต้น
ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง

.....................................................................
(...................................................................)

ผู้สมัคร

