ประกาศวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย (สายสนันสนุน)
ครั้งที่ 1/๒๕๖4
ด้วยวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัยสายสนับสนุน อาศัยอานาจ
ตามความในข้อ (๑1.3) แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารและการ
ดาเนินงานวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังรต่อไปนี้
๑. ชือ่ ตาแหน่ง รายละเอียดการจ้าง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒. เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็น
โรคที่กาหนดในกฎ 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 งที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรือ รุ น แรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. เป็น ผู ้อ ยู ่ใ นระหว่า งถูก สั ่ง พัก ราชการ หรือ ถูก สั ่ง ให้อ อก จากราชการไว้ก ่อ น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. เป็นบุคคลล้มละลาย
๗. เป็ นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิ ด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
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๘. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๙. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๐. เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ส าหรั บ
พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย
ได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอนุโลม
๓. วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์
นานาชาติ รั ต นโกสิ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ www.rice.rmutr.ac.th และ
www.rmutr.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ 6000 ต่อ 2236 โดยรับสมัคร
ทางไปรษณี ย์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16 – 23 มิ ถุ น ายน 2564 และให้ ผู้ ส มั ค รกรอกใบสมั ค รพร้ อ มแนบหลั ก ฐาน
ประกอบการสมัคร แล้วส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ นางศรีวัฒนา จักรานุพงศ์ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์
นานาชาติรัตนโกสินทร์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 4 ห้อง 26409 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรั ตนโกสิ น ทร์ (พื้ น ที่ ศาลายา) ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุ ท ธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุ ท ธมณฑล จ.นครปฐม
73170 โดยเขียนกากับหน้าซองว่า “สมัครงาน (สายสนับสนุน)” ภายในวันและเวลาที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ทั้งนี้ ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมฝากส่งไปรษณีย์
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ไม่มี
๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๕.1 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบั ติ ทั่ วไปและคุ ณสมบั ติเฉพาะต าแหน่ งตรงตามประกาศรับสมั ครบุ คคลเข้ าสอบคัดเลื อกเพื่ อจั ดจ้างเป็ น
พนักงานวิทยาลัยสายสนับสนุน และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณ วุฒิ ซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศ
รั บสมั ครก าหนด วิทยาลั ยผู้ ป ระกอบการสร้างสรรค์ นานาชาติ รัตนโกสิ นทร์ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น
๕.2 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖4) ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของ
สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นปริญญาของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

3
๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๖.๑ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือสาเนา
ปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวนอย่างละ
๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษา นั้นๆ เป็ นเกณฑ์โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติไม่หลังวันสุดท้ายของการรับสมัคร
๖.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือนและถ่ายในคราวเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๖.๔ ส าเนาหลั กฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญการสมรส หนั งสื อส าคั ญการเปลี่ ยนชื่ อ – นามสกุ ล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๕ สาเนาหลักฐานที่ แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือได้รับ
การยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คั ด เลื อ ก และก าหนดวั น เวลา สถานที่ ในการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทางเว็ บ ไซต์
http://lc.rmutr.ac.th หรือ www.rmutr.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยได้ต่อเมื่อเป็นผู้ มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษ ณ ะต้ อ งห้ า ม และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้
ในประกาศรับ สมัคร ทั้งนี้ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็ นคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖4 และเป็นปริญญาและหรือ
ประกาศนียบัตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว หรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ แล้ว
สาหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ./สกอ. รับรองคุณวุฒิ แล้วเช่นกัน หากผู้สมัครพยายามปกปิด
หรือแจ้งข้อความเท็จเพื่อประโยชน์แห่งตนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบในขณะนั้น หากตรวจสอบพบใน
ภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่
อันเป็นเหตุให้วิทยาลัย ผู้ป ระกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ไม่อาจเรียกตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
วิทยาลัยได้จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ และจะยื่นคาร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงาน
วิทยาลัยในภายหลังเมื่อพ้นกาหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสอบคัดเลือก
วิ ท ยาลั ย ผู้ ป ระกอบการสร้ างสรรค์ น านาชาติ รั ต นโกสิ น ทร์ ก าหนดวิ ธี ก ารสอบคั ด เลื อ ก
ปรากฏรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
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๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งและทดสอบการปฏิบัติรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
การจั ดจ้ างและขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ านการสอบคั ดเลื อกจะเรี ยงล าดั บจากผู้ ที่ ได้ คะแนนสู งสุ ดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ คือ
9.1. ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
9.2. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
9.3. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยตามกาหนดเวลา
9.4. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
วิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๑๐. การทาสัญญาจ้างและคาสั่งจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๑ ผู้ ผ่ านการสอบคัดเลื อก จะได้รับ การจ้างตามล าดับ ที่ ในบั ญ ชี รายชื่อ ผู้ ผ่ านการสอบ
คัดเลือก
๑๐.๒ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์
นานาชาติรัตนโกสินทร์ กาหนด
๑๐.๓ ผู้ ผ่ านการสอบคั ดเลื อก ในวัน ที่ ท าสั ญ ญาจ้ างจะต้ องไม่เป็ น ข้าราชการหรือลู กจ้ าง
ของส่ ว นราชการ พนั ก งานราชการ หรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ พนั ก งานหรื อ
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๑๐.๔ ผู้ผ่ านการสอบคัดเลื อก ในวันที่ทาสัญ ญาจ้างจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ข้อ ๒ (๕) ซึ่งได้แก่
- วัณโรคระยะอันตราย
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
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รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสอบแข่งขัน
แนบท้ายประกาศวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ 1/2564
____________________________
ตาแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิปริญญาตรี จานวน 1 ตาแหน่ง

ปฏิบัติงานที่

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา)

อัตราค่าจ้าง

เดือนละ 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. ได้ รั บ คุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุฒิ อ ย่ างอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ยวกั น ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิช าการเงิน สาขาวิชาบั ญ ชีและการเงิน สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ ทุกสาขาวิช าต้องได้รับอนุมัติให้ ส าเร็จ
การศึกษาจากผู้มีอานาจอนุมัติไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร
3. มี ค วามรู้ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ สามารถใช้ โ ปรแกรม Microsoft office Excel Power Point หรื อ
โปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการนาเสนองานได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฎิ บั ติ งานระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการในการท างาน
ปฏิ บั ติงานเกี่ย วกั บ วิช าการเงิน และบั ญ ชี ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิ บั ติงานอื่น ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติงาน
(1) ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การเงิ น และบั ญ ชี เช่ น จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร แผนการเงิน และแผน
งบประมาณเงิน รายได้และค่าใช้จ่ ายประจาปีงบประมาณ จัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือนให้ กับบุคลากรของ
วิทยาลัย การจัดทาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ จัดทาเอกสารขออนุมัติโครงการ ทาบัญชีคุมการเบิกจ่าย การ
เบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ การเบิกจ่ายค่าหอพักให้กับนักศึกษา การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนรับนักศึกษา ขอยืมเงิน
ทดรองจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ประกาศ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งข้ อ ง รวบรวม ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ปั ญ หาในการ
ดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อประกอบการดาเนินงานและประกอบการวางระบบ หรือจัดทาเป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของวิทยาลัย
(3) ให้บริการทางด้านการเงินและบั ญชี โดยให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่บุคลากรในวิทยาลัย เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ เช่น การวางแผนการจัดโครงการของวิทยาลัย การทาระเบียบคุม
การเบิกจ่ายเป็นรายเดือน การควบคุมค่าใช้ จ่าย หรือการเบิกจ่ายเงินจากโครงการต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุเป็นหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา จึงมี
บริการที่พักจึงต้องประสานกับหอพักในการจัดทาเอกสารการเบิกจ่าย
(2) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยพร้อม
ทั้งให้รายละเอียดข้อมูลแก่บุคลากรในวิทยาลัย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษาและคาแนะนาเบื้องต้น ทางด้านการเงินบัญชีเกี่ยวกับการจัดทาและอนุมัติโครงการ
การเบิกจ่ายต่างๆ รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานการเงิน
(2) จัดเก็บข้อมูลในการดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี ให้เป็นระเบียบสาหรับการจัดเก็บเอกสาร
เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และใช้ป ระกอบการพิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน การจัดทาแผนปฏิบัติการ
แผนการเงิน แผนงบประมาณเงินรายได้ และค่าใช้จ่ายประจาปี
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)

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

ใบสมัครพนักงานวิทยาลัย
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ...........................................................................................................
สัญชาติ ................. เกิดวันที่ ..................... เดือน .................................. พ.ศ. ................... อายุ ................ ปี
เป็นผู้สาเร็จการศึกษา (ชื่อคุณวุฒิ) .............................................สาขา/วิชาเอก .................................................
คณะ .................................................... จากสถาบันศึกษา ..................................................................................
ประเทศ ................................ปีที่สาเร็จการศึกษา (พุทธศักราช) ........................... คะแนนเฉลี่ย........................
ขอสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย
ตาแหน่ง.................................................................................................................................................................
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
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๒. ประวัติการศึกษา
สาขา / วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย
ตลอด
หลักสูตร

ชื่อสถานศึกษา

ตาแหน่ง /ลักษณะงาน

เงินเดือนสุดท้าย
ก่อนออก

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

วุฒิที่ได้รับ

ระยะเวลา
ตั้งแต่ปี....ถึง .......

ปวช./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ

๓. ประวัติการทางาน
ชื่อสถานที่ทางาน

เหตุผลที่ออก

๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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๕. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์
นานาชาติรัตนโกสินทร์ 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

............................................................................................................................. .......
...................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการข้อความตอนใด
เป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

ลงชื่อ ...............................................................ผู้สมัคร
(................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. ..................

[ ] หลักฐานครบถ้วน
[ ] มีปัญหา คือ
กองคลังได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จานวน…---…..บาท
.....................................................................
ไว้แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินที่....................เล่มที่................
ลงลายมือชื่อ............................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงลายมือชื่อ............................................เจ้าหน้าที่รับเงิน
........./................../............
............/................../............
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ให้ ผู้สมัครเขียน ชื่อ – สกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ให้ ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่อยู่เดียวกันทุกช่อง หากมี
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องแจ้งให้งานบริหารงานบุคคล ทราบ (กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง) เพื่อใช้ในการส่งหนังสือเรียก
ตัวไปยังท่าน ในกรณีที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย
ชื่อ – สกุล.....................................................................
ที่อยู่..............................................................................
......................................................................................
................................รหัสไปรษณีย์...............................

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

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

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

บัตรประจำตัวผู้สมัคร
ต้องแสดงบัตรนี้คกู่ ับบัตรประจำประชำชนหรือบัตรประจำตัวอืน่ ทีท่ ำงรำชกำรออกให้
ต่อเจ้ำหน้ำทีท่ กุ ครั้งที่เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ โปรดอ่ำนข้อปฏิบัติด้ำนล่ำงนี้

บัตรประจำตัวผู้สมัคร
วิทยำลัยผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์นำนำชำติรัตนโกสินทร์
เลขประจำตัวผู้สมัคร…………………………………
ตำแหน่ง………………………………….………….……
ติดรู ป
[ ] นำย……………………………..…………
ขนาด 1 นิ้ว
ชื่อ [ ] นำง……………………………………….
[ ] นำงสำว…………………………………..
นำมสกุล…………………………………………………

………………………………………
เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร

…………………………………………….
(……………………………………………)
ลำยมือชื่อผู้สมัคร

บัตรประจำตัวผู้สมัคร
วิทยำลัยผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์นำนำชำติรัตนโกสินทร์
เลขประจำตัวผู้สมัคร...................................
ตำแหน่ง......................................................
ติดรู ป
[ ] นำย……………….……………………
ขนาด 1 นิ้ว
ชื่อ [ ] นำง…………….………………………
[ ] นำงสำว....................................
นำมสกุล.....................................................
…………………………………………….
(……………………………………………)
ลำยมือชื่อผู้สมัคร

………………………………………
เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร

1. ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครนี้ คู่กับ บัตรประจำตัวประชำชนหรือ บัตรประจำตัว 1. ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครนี้ คูก่ ับ บัตรประจำตัวประชำชนหรือ บัตรประจำตัว
อื่นที่ทำงรำชกำรออก ให้ทกุ ทั้งทีเ่ ข้ำสอบ
อื่นที่ทำงรำชกำรออก ให้ทกุ ทั้งทีเ่ ข้ำสอบ
2. ในกำรสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภำษณ์ และมำรับกำรจัดจ้ำง หำกไม่มีบัตรทั้ง 2. ในกำรสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภำษณ์ และมำรับกำรจัดจ้ำง หำกไม่มีบัตรทั้ง
สองบัตรแสดงคู่กนั อำจไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
สองบัตรแสดงคู่กนั อำจไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
3. หำกกระทำกำรทุจริตในกำรประเมินสมรรถนะจะถูกลงโทษปรับให้ตกทุกวิชำ
3. หำกกระทำกำรทุจริตในกำรประเมินสมรรถนะจะถูกลงโทษปรับให้ตกทุกวิชำ
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แบบคาร้องขอสมัครพนักงานวิทยาลัย
เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร........................................................................................................
วิชาเอก/สาขา................................................................................................โดยได้รับอนุมั ติจากสถานศึกษาชื่อ
......................................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ...................
(ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย
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. ยังมิได้รับรองวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามวุฒิ
ของตาแหน่ งที่ข้าพเจ้ าสมัครอันมีผลทาให้ ข้าพเจ้าไม่มีสิ ทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น
ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง
................................................................
(..............................................................)
ผู้สมัคร

