
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

   

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน     
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคล   
เข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จ านวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ชื่อต าแหน่ง  รายละเอียดการจ้าง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และลักษณะงาน           
ทีป่ฏิบัต ิปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑. มีสัญชาติไทย  
 ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์   
 ๓. เป็ นผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์              
ทรงเป็นประมุข 
 (ข) ลักษณะต้องห้าม 
 ๑. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 ๒. เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ        
หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ  ก.พ.อ.  ดังนี้   
 ๒.๑ วัณโรคระยะอันตราย 
 ๒.๒ โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 ๒.๓ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๒.๔ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ           
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

๓. เป็นผู้อยู่ ... 
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 ๓. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน      
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือตามกฎหมายอื่น                                                                                                                                                                                                        
 ๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๕. เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๖. เป็นบุคคลล้มละลาย  
                     ๗. เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด     
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 
 ๘. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์กรมหาชน  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๙. เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษ ให้ ออก  หรือปลดออก เพ ราะกระท าผิ ด วินั ยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 ๑๐. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
 กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยได้  ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๔๘  
โดยอนุโลม 

 ๓. วิธีการรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ าสอบแข่งขันติดต่อขอรับและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่             
กองบริหารงานบุคคล อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์       
๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๙ สิงหาคม  
๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา ๐๙ .๐๐ - ๑๒ .๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.               
หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  http://hr.rmutr.ac.th  และ  www.rmutr.ac.th  หรือติดต่อสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ และ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๒ - ๒๑๕๕  โดยสามารถ
พิมพ์ใบสมัครตามแนบทา้ยประกาศนี้ 

 ๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ต าแหน่งละ ๑๕๐ บาท  และเมื่อสมัครสอบแล้ว 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น 

 ๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ๕.๑ ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขัน ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง  พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
 
 

          ในกรณี ... 
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 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่ง
ผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรง  หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครก าหนด  มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขัน  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน 
 ๕.๒ ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

 ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ๖.๑ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  และส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือ
ส าเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ  
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด  
จะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษา  
นั้น ๆ  เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติไม่หลังวันสุดท้ายของการ
รับสมัคร 
 ๖.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๖.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว  โดยถ่ายมาแล้ว   
ไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายในคราวเดียวกัน  จ านวน ๓ รูป 
 ๖.๔ ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
 ๖.๕ ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร  เช่น สด.๘  หรือ สด.๔๓  หรือ
ได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  จ านวน  ๑  ฉบับ   
 ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  

 ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน  และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน      
ในวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  กองบริหารงานบุคคล อาคารส านักงานอธิการบดี  ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย
เทคโน โลยี ราชมงคลรั ตน โกสิ นทร์  (พ้ื นที่ ศาลายา) และทางเว็ บ ไซต์  http://hr.rmutr.ac.th หรื อ 
www.rmutr.ac.th 

 ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อ
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ 
ในประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) และเป็นปริญญาและ
หรือประกาศนียบัตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว หรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
แล้ว  

ส าหรับ ... 
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 ส าหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่  ก.พ./สกอ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน       
หากผู้สมัครพยายามปกปิดหรือแจ้งข้อความเท็จเพ่ือประโยชน์แห่งตนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบ  
ในขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย      
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่
อันเป็นเหตุให ้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไม่อาจเรียกตัวเพื ่อจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ และจะยื่นค าร้องขอรับการจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้             

 ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลรัตนโกสินทร์   ก าหนดวิธีการสอบแข่งขันและ
เลือกสรร ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละหกสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

 การจัดจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันจะให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนน
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามี
การสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่าน
การสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

  ผู้ใดได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ คือ  
  ๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่สอบได้ 
  ๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่สอบได้ 
  ๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม
ก าหนดเวลา 
  ๔. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่สอบได้   
 
 
 
 
 

๑๐. การท าสัญญา… 



 
 

- ๕ – 
 

 ๑๐. การท าสัญญาจ้างและค าสั่งจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
 ๑๐.๑ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ ในบัญชีรายชื่อผู้ ผ่าน         
การสอบแข่งขัน   
 ๑๐.๒ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก าหนด       
 ๑๐.๓ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ 
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น      
 ๑๐.๔ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้     
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.อ. ข้อ ๒ (๕) ซึ่งได้แก่ 
  - วัณโรคระยะอันตราย 
  - โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

                                        (อาจารย์นลินี  แสงอรัญ) 
                                         รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 

 
 
 
 
 

มธุรส/ ร่าง, พิมพ์, ตรวจ 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

 
 
ต ำแหน่ง วิศวกรโยธำ   วุฒิปริญญำตรี    จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

ปฏิบัติงำนที่ ส ำนักงำนออกแบบสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม  พื้นที่ศำลำยำ  

อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ  ๑9,5๐๐  บำท   

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  

 ๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ 
ทางด้านวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) 
 ๓. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
 ๔. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท่างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การก่ากับ แนะน่า ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย   

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  ๑. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา 
  ๒. ตรวจสอบแบบรูปด้านวิศวกรรม 
  ๓. ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ ค่านวณ และประมาณราคา 
  ๔. พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวางโครงการก่อสร้าง 
  ๕. ให้ค่าปรึกษาแนะน่าในงานวิศวกรรมโยธา และส่ารวจแบบ 
  ๖. วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและท่ีเกี่ยวกับการผังแม่บทมหาวิทยาลัย 
  ๗. ตรวจการจ้างสิ่งก่อสร้าง 
  ๘. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ   วุฒิปริญญำตรี    จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

ปฏิบัติงำนที่ ศูนย์ภำษำและวิเทศสัมพันธ์  พื้นที่ศำลำยำ  

อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ  ๑9,5๐๐  บำท   

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
 ๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดีจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๔. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๕. หากผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท่างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก่ากับ แนะน่า ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย   

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  ๑. วางแผนพัฒนา วิเคราะห์หลักสูตร การฝึกอบรมต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของ  
ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
  ๒. รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม 
  ๓. ควบคมุดูแล รับผิดชอบ งานประเมินผลโครงการฝึกอบรมให้ด่าเนินตามนโยบายขององค์กร 
  ๔. เจรจาและท่าหน้าที่ตกลงกับบุคลากรภายนอกองค์กรซึ่งเข้ามาช่วยเหลือการอบรม 
  ๕. จัดระบบงานประเมินผลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  ๖. ออกแบบ จัดท่าแบบประเมินผลการจัดอบรม 
  ๗. รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
  ๘. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบุคลากรในสายงาน 
 ๙. ปกครอง บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างในสายงาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ๑๐. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๑. สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ        
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานต่อผู้อ่านวยการศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
 ด้านประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ท่าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
2. จัดท่าพัฒนาและควบคุมดูแลเว็บไซด์ของศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์และเว็บไซด์ 

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
3. จัดท่าวารสารฉบับภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
4. ควบคุมดูแลป้ายติดตัวอักษรประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ติดประกาศข่าวสาร 
5. จัดท่าผังโครงการบุคลากรของศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
ต ำแหน่ง     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป    วุฒิปริญญำโท    จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

ปฏิบัติงำนที่     ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  พื้นที่ศำลำยำ  

อัตรำค่ำจ้ำง     เดือนละ  ๒๒,๗5๐  บำท   

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
 ๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
 ๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft Office และ Internet ได้
ในระดับดมีาก 
 ๔. มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
 ๕. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
 ๖. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท่างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส่านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก่ากับ แนะน่า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ๑. จัดท่ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. จัดท่าเอกสารมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. จัดท่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดี 
 ๔. จัดท่าเอกสารประเมินสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
 ๕. จัดท่าเอกสารรายงานผลการด่าเนินงานประจ่าปีของสภามหาวิทยาลัย 
 ๖. งานรับรองและอ่านวยความสะดวกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๗. รวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสภามหาวิทยาลัย 
 ๘. งานสรรบรรณ (นายกสภามหาวิทยาลัย) 
 ๙. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
 

ต าแหน่ง วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน 
วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน 

วิศวกรโยธา 
 

๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
   ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) 
          (๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล  
         (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
         (๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง   
การก าหนดวันท างานหลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         (๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  
หลักเกณฑ์  และวิธีการเก่ียวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         (๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน  และการประเมินเพ่ือ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         (๖) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ 
        (๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (๑๕๐ คะแนน) 
        (๑) การค่านวณโครงสร้าง การประมาณราคา เทคนิคก่อสร้าง 
        (๒) การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง ความแข็งแรงของวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอาคาร 
        (3) กฎหมายควบคุมอาคาร 

จะประกาศให้ทราบ          
ในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 

 ๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
       ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์  ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  
บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ท่วงทีวาจา  เป็นต้น 

จะประกาศให้ทราบ          
ในวันประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 



ต าแหน่ง วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน 
วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน 

นักวิชาการศึกษา 
 

๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
   ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) 
          (๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล  
         (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
         (๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง   
การก าหนดวันท างานหลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         (๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  
หลักเกณฑ์  และวิธีการเก่ียวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         (๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน  และการประเมินเพ่ือ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         (๖) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ 
         (๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (๑๕๐ คะแนน) 
        (๑) วางแผนพัฒนาการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
        (๒) วางแผนพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์     
ในภาคภาษาอังกฤษ 

จะประกาศให้ทราบ          
ในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 

 ๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
         ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์  ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  
บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ท่วงทีวาจา  เป็นต้น 
 

จะประกาศให้ทราบ          
ในวันประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 

 
 



ต าแหน่ง วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน 
วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป   

๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
   ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) 
          (๑) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล  
         (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
         (๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง   
การก าหนดวันท างานหลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         (๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  
หลักเกณฑ์  และวิธีการเก่ียวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         (๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน  และการประเมินเพ่ือ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         (๖) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ 
         (๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (๑๕๐ คะแนน) โดยวิธี          
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 
        ๑.๒.๑ สอบข้อเขียน (๑๒๐ คะแนน) 
          (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548  (ท่ีเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย) 
        (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2556 
        (3) การแปลเอกสารบทความภาษาอังกฤษ (ที่เก่ียวข้องกับงาน
สภามหาวิทยาลัย) 
        ๑.๒.๑ สอบปฏิบัติ (๓๐ คะแนน) 
        (๑) การพิมพ์หนังสือราชการ 
 

จะประกาศให้ทราบ          
ในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 

 



ต าแหน่ง วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน 
วันเวลา และสถานที่
ในการสอบแข่งขัน 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป   

๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
        ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์  ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  
บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ท่วงทีวาจา  เป็นต้น 

จะประกาศให้ทราบ          
ในวันประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)                    ใบสมัครเลขที่................................. 

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ......................................................... .................................................. 
สัญชาติ .................  เกิดวันที ่..................... เดือน .................................. พ.ศ. ...................  อายุ ................ ปี   
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา (ชื่อคุณวุฒิ) .............................................สาขา/วิชาเอก ................................................. 
คณะ .................................................... จากสถาบันศึกษา .................................................................................. 
ประเทศ ................................ปีที่ส าเร็จการศึกษา (พุทธศักราช) ........................... คะแนนเฉลี่ย........................ 
 ขอสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง.................................................................สังกัด...................................................................................... 
ประจ าสาขาวิชา.......................................................... ............................................................................. ............. 
จึงขอแจ้งรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
๑.  ข้อมูลส่วนตัว   
          ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ .........  ตรอก/ซอย ........................................................
ถนน ....................................... ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์ ....................................................... 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………..…………..….... 
อาชีพ          ลูกจ้าง / พนักงานของรัฐ               ข้าราชการ  ต าแหน่ง ........................................................ 

        พนักงานราชการ  ต าแหน่ง ......................................................            ก าลังศึกษาต่อ 

                 อ่ืนๆ ................................................................................ ..............................................................
สถานที่ท างาน กรม/บริษัท ............................................................. กอง/แผนก .............. .................................. 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .................................................. ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต ..................................... 
จังหวัด ........................................................วันที่ออกบัตร ............ เดือน ............................... พ.ศ. ..................   
สถานภาพ โสด สมรส หม้าย หย่า 
 
 
 
 
 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 



- ๒ - 
 

๒.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขา / วิชาเอก 
คะแนนเฉลี่ย 

ชื่อสถานศึกษา 
ระยะเวลา 

ตลอดหลักสตูร ตั้งแต่ป.ี...ถึง ....... 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ      

 
 
๓.  ประวัติการท างาน  

ชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่ง /ลักษณะงาน 
เงินเดือนสุดท้าย ระยะเวลา 

ตั้งแต่ .......... ถึง......... 
เหตุผลที่ออก 

ก่อนออก 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
๔.  ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................. .......................................... 
     .................................................................................................................................. ..................................... 
     ........................................................................................ ............................................................................... 
     ............................................................................................................................. .......................................... 
     ............................................................................................................................. .......................................... 
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๕.  หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
     ราชมงคลรัตนโกสินทร์  คือ   

 (     )  ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ๑  ฉบับ 

 (     )  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ๑  ฉบับ 

 (     )  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ 

 (     )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 (     )  รูปถ่ายไม่สวมแว่นตาด า  จ านวน  ๓  ใบ  (ถ่ายไว้ในคราวเดียวกัน) 

 (     )  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 (     )  ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 (     )  อ่ืน ๆ ........................................................................................... ............................................... 
             ............................................................................................................................. ...............................
.         

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการข้อความ
ตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 

 

         ลงชื่อ ...............................................................ผู้สมัคร 

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

               ยื่นใบสมัครวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ...............
     

 

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

  กองคลังได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน……..บาท 
  ไว้แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินที่....................เล่มที่................ 
  ลงลายมือชื่อ............................................เจ้าหน้าที่รับเงิน 
                          ............/................../............ 
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 ให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ – สกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่อยู่เดียวกันทุกช่อง  หากมี
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องแจ้งให้กองบริการงานบุคคล ส านักงานอธิการบดีทราบ (กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง)  เพ่ือใช้
ในการส่งหนังสือเรียกตัวไปยังท่าน ในกรณีท่ีได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ – สกุล..................................................................... 
ที่อยู่.............................................................................. 
...................................................................................... 
................................รหัสไปรษณีย์............................... 

 

ชื่อ – สกุล.......................................................... 
ที่อยู่.................................................................... 
............................................................................ 
............................รหสัไปรษณีย์......................... 

 

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

 

ชื่อ – สกุล.......................................................... 
ที่อยู่.................................................................... 
............................................................................ 
............................รหสัไปรษณีย์......................... 
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แบบค าร้องขอสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

เขียนที่...................................................... 
วันที่.............เดือน............................พ.ศ.............. 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... ... 
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร........................................................................................................ 
วิชาเอก/สาขา................................................................................................โดยได้รับอนุมัติจ ากสถานศึกษาชื่อ 
......................................................... .............................เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ...................  
(ไมห่ลังวันรับสมัครวันสุดท้าย) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กรม/ส านักงาน......................................................................................ต าแหน่ง..................................................  
ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญา/ประกาศนียบัตร)...................................................................................... 
วิชาเอก/สาขา........................................................................ระหว่างวันที่............เดือน.....................พ.ศ........... 
ถึงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ......................พร้อมนี้    ข้าพเจ้าได้ขอยื่น  (หลักฐานการศึกษา) 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ......................ไว้ก่อน 

 ทั้งนี้  หากมีการตรวจสอบเอกสาร  หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว  ปรากฏว่า  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ.  ยังมิได้รับรองวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามวุฒิ 
ของต าแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัครอันมีผลท าให้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น  
ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย  จะขอบคุณยิ่ง 
 

 .................................................................. 
 (...............................................................) 
                     ผู้สมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




