ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกั บ ข้อ ๑๘ แห่ งข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนัก งานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุ คคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เข้ า สอบแข่ งขั น เพื่ อ จ้ างเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น จ านวน ๓ อั ต รา โดยมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง รายละเอียดการจ้าง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบัติ ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒. เป็ น ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ส มประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ. ดังนี้
๒.๑ วัณโรคระยะอันตราย
๒.๒ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๒.๓ โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๔ โรคติ ด ต่ อ ร้า ยแรงหรือ โรคเรื้ อ รัง ที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรื อ รุน แรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. เป็นผู้อยู่ ...

-๒๓. เป็น ผู้อ ยู่ใ นระหว่า งถูก สั่ง พัก ราชการ หรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่อ 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 นผู้ เ คยถู ก ลงโท ษ ให้ ออก หรื อ ป ลดออก เพ ราะกระท าผิ ด วิ นั ยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๐. เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
กรณี เป็ น เพศชายต้ อ งผ่ านการเกณฑ์ ท หารแล้ ว หรือ ได้ รับ การยกเว้น การเกณฑ์ ท หาร
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็ น
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
กองบริห ารงานบุ คคล อาคารสานั กงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
ถึ ง วั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๖๒ (เว้ น วั น หยุ ดราชการ) ภาคเช้ าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ ายเวลา
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ และ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๒ - ๒๑๕๕
โดยสามารถพิมพ์ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตาแหน่งละ ๑๕๐ บาท และเมื่อสมัครสอบแล้ว
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขัน ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบั ติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร

ในกรณี ...

-๓ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่ง
ผู้ ส มัครน ามายื่ น ไม่ต รง หรือ ไม่ เป็ น ไปตามประกาศรับสมัครกาหนด มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขัน เป็นผู้ขาดคุณ สมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
๕.๒ ผู้สมัครเข้ารับ การสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามที่ระบุในรายละเอีย ดแนบท้ายประกาศ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้ มีอานาจอนุ มัติภ ายในวั น ปิ ดรั บ สมัค ร (วัน ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒) ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขัน้ ปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๖.๑ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และสาเนาหนังสื อรั บรองคุณวุฒิ ห รือ
ส าเนาปริ ญ ญาบั ต รที่ แ สดงว่าเป็ น ผู้ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ตาแหน่ 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”
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
ในวันที่ ๒๓ กั นยายน ๒๕๖๒ ณ กองบริ หารงานบุ คคล อาคารส านั กงานอธิการบดี ชั้ น ๑ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลรั ต นโกสิ นทร์ (พื้ นที่ ศาลายา) และทางเว็ บ ไซต์ http://hr.rmutr.ac.th หรื อ
www.rmutr.ac.th
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อ
เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ าม และมี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ งตามที่ ระบุ ไว้
ในประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒) และเป็นปริญญาและ
หรือประกาศนียบัตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว หรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
แล้ว
สาหรับ ...

-๔–
ส าหรั บ คุ ณ วุ ฒิ ต่ างประเทศจะต้ องเป็ นคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.พ./สกอ. รั บรองคุ ณ วุ ฒิ แล้ วเช่ นกั น
หากผู้สมัครพยายามปกปิดหรือแจ้ง ข้อความเท็จเพื่อประโยชน์แห่งตนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบ
ในขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยไม่มีเงื่อนไขใด 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
มหาวิท ยาลัย ได้จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ และจะยื่นคาร้องขอรับการจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อพ้นกาหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลรัตนโกสินทร์ กาหนดวิธีการสอบแข่งขันและ
เลือกสรร ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละหกสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
การจัดจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันจะให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนน
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ คือ
๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม
กาหนดเวลา
๔. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้

๑๐. การทาสัญญา…

-๕–
๑๐. การทาสัญญาจ้างและคาสั่งจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
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 ก จ้ างของหน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือพนั ก งานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๑๐.๔ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ข้อ ๒ (๕) ซึ่งได้แก่
- วัณโรคระยะอันตราย
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติด ต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ ป รากฏอาการเด่น ชัดหรือรุนแรงและเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มธุรส/ ร่าง, พิมพ์, ตรวจ

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

วุฒิปริญญำโท

จำนวน ๑ อัตรำ

ปฏิบัติงำนที่ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ (พื้นที่ศำลำยำ)
อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ ๒๒,๗๕๐ บำท
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
๓. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ สามารถใช้
ในการนาเสนองานได้เป็นอย่างดี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสานักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมู ลสถิติ งาน
ระเบียบ แบบแผน งานสัญญา เป็นต้น
2. จัดทาแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรในหน่วยงาน และแผนพัฒนาบุคลากร ด้านการลาศึกษาต่อ
และด้านพั ฒ นาต าแหน่ งทางวิช าการของหน่ว ยงาน ดาเนิน การพั ฒ นาบุ คลากรและการประเมิ นผลการ
ปฏิบั ติงานบุ คลากรประจาปี ดาเนิ น การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ ต่อสั ญ ญาจ้า งลูกจ้างและพนักงาน
มหาวิทยาลัย จัดทารายงานสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร
3. การปฏิ บั ติ งานด้านสารบรรณ เช่น จั ด เก็ บ เอกสาร ร่างโต้ ต อบหนั งสื อ แปลเอกสาร
เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกการประชุม ทารายงานการประชุม กลั่นกรองหนังสือ
ก่อนเสนอคณบดี ผู้อานวยการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และบริหารงานทั่วไป
4. การปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทาเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ระเบียบวิธีการจัดซื้อจั ดจ้าง ทะเบียนคุม พัสดุ
ครุภัณฑ์
6. จั ดระบบปรั บปรุ งงานและเสนอแผนปฎิ บั ติ งานของส านั กงานเลขานุ การคณะ ให้ ผู้ บั งคั บบั ญชา
พิจารณาตามลาดับ
7. รับผิดชอบงานในหน้าที่ของสานักงานเลขานุการคณะ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

8. ประสานงานกับสาขาวิชา และหน่วยงานภายนอกอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9. รับผิดชอบทรัพย์สินที่ใช้ในราชการของสานักงานเลขานุการคณะ
10. รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ต่อรองคณบดี/รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฝ่ายต่างๆ
11. พิจารณา และติดตามผลการปฎิบัติงานของบุคลากรในสังกัด เพื่อเสนอขอเลื่อนหรืองด
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปีต่อผู้บังคับบังชา
12. ปฎิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

วุฒิปริญญำตรี

จำนวน ๑ อัตรำ

ปฏิบัติงำนที่ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ (พื้นที่ศำลำยำ)
อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ ๑๙,๕๐๐ บำท
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
๓. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ สามารถใช้
ในการนาเสนองานได้เป็นอย่างดี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ค วามสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารงานทั่วไปภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสานักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
งานระเบียบ แบบแผน งานสัญญา เป็นต้น
๒. การปฏิ บั ติ งานด้ านสารบรรณ เช่ น จั ดเก็บ เอกสาร ร่างโต้ ตอบหนั งสื อ แปลเอกสาร
เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกการประชุม ทารายงานการประชุม กลั่นกรองหนังสือ
ก่อ นเสนอผู้ อ านวยการ อธิก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรัต นโกสิ น ทร์แ ละบริห ารงานทั่ ว ไป
เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน (ลับ)
๓. การปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทาเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย จัดระบบและบริการ ประชาสัมพันธ์
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
5. จัดทาสื่อเอกสารประชาสั มพันธ์ภ ายในหน่วยงานดาเนินการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ของ
มหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและบุคลากรทั่วไป
6. เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงาน ผ่านสื่อต่าง ๆ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทารายงานสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ประสานงานกับสาขาวิชา และหน่วยงานภายนอกอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9. รับผิดชอบทรัพย์สินที่ใช้ในราชการของสานักงานเลขานุการคณะ
10. รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ต่อรองคณบดี/รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฝ่ายต่างๆ
11. ปฎิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง

นักวิชำกำรศึกษำ

วุฒิปริญญำตรี

จำนวน ๑ อัตรำ

ปฏิบัติงำนที่

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ (พื้นที่ศำลำยำ)

อัตรำค่ำจ้ำง

เดือนละ ๑9,5๐๐ บำท

คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
๓. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ สามารถใช้
ในการนาเสนองานได้เป็นอย่างดี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1. กากับดูแลระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
ของหน่วยงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมจริง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรม ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา SAR กากับดูแล
การจัดทาเอกสารคุณภาพ และรายงานการประเมินตนเอง SAR
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ
4. ดูแลรักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้คงอยู่และมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
5. กากับดูแลการจัดทาแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
6. ประสานงานกับหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทารายงานสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพ
7. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่ วไปในสานักงาน เช่น งานธุรการ งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น
8. ประสานงานกับสาขาวิชา และหน่วยงานภายนอกอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9. รับผิดชอบทรัพย์สินที่ใช้ในราชการของสานักงานเลขานุการคณะ
10. รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ต่อรองคณบดี/รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฝ่ายต่างๆ
11. ปฎิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
วุฒิปริญญาโท

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
วุฒิปริญญาโท

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน
จะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวัน
ทางานหลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
(๑) การจัดทาแผนปฏิบัติงานของสานักงาน
(๒) ความรู้ด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(3) ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับ
งานบุคลากร
(4) ระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ
(5) การควบคุมสภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) จะประกาศให้ทราบ
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่ วนตัว ในวันประกาศรายชื่อ
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เป็ น ประโยชน์ ต่อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ ปฏิ ภ าณไหวพริ บ ความคิ ด ริเริ่ ม สร้า งสรรค์
ท่วงทีวาจา เป็นต้น

ตาแหน่ง

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวัน
ทางานหลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
(๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) การจัดทาหนังสือราชการ
(3) การจัดทาวาระการประชุม
(4) ความรู้ด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(5) ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์

วุฒิปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทัว่ ไป
วุฒิปริญญาตรี

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน
จะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) จะประกาศให้ทราบ
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่ วนตัว ในวันประกาศรายชื่อ
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เป็ น ประโยชน์ ต่อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ ปฏิ ภ าณไหวพริ บ ความคิ ด ริเริ่ ม สร้า งสรรค์
ท่วงทีวาจา เป็นต้น

ตาแหน่ง

วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน

นักวิชาการศึกษา

๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
(๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การกาหนดวัน
ทางานหลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
(๑) ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) กระบวนการในการจัดการความรู้ (KM)
(3) กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของคณะ (ERM)
(4) กระบวนการการควบคุมภายใน

วุฒิปริญญาตรี

นักวิชาการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี

วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน
จะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) จะประกาศให้ทราบ
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่ วนตัว ในวันประกาศรายชื่อ
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เป็ น ประโยชน์ ต่อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ ปฏิ ภ าณไหวพริ บ ความคิ ด ริเริ่ ม สร้า งสรรค์
ท่วงทีวาจา เป็นต้น

(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)

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

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ติดรูปถ่าย
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
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน 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

( ) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
จานวน ๑ ฉบับ
(

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

.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อ ความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการข้อความ
ตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

ลงชื่อ ...............................................................ผู้สมัคร
(................................................................)
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................................................................................................โดยได้รับอนุมัตจิ ากสถานศึกษาชื่อ
......................................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ...................
(ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กรม/สานักงาน......................................................................................ตาแหน่ ง..................................................
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 ทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้ น
ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง
..................................................................
(...............................................................)

ผู้สมัคร

