
                                                          
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๑ 

                                                                            

                    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  
ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน  และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                    ๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  รายละเอียดการจ้างและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

                    ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร  
                         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  ของระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
                         (๑) มีสญัชาติไทย 
                         (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
                         (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                         (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
                         (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                         (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
                         (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
                         (๘) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือเลือกสรร 
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น  

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม  กฎ ก.พ.  ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๕)  มายื่นด้วย 

 

ส าหรับ......... 

 

 



- ๒ –                  

                         ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือเลือกสรรเป็น 
พนักงานราชการทั่วไปได้  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  
มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘  และในกรณีสมัคร
สอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง  ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน  หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ 

                    ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
                         ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล  
ชั้น ๑  อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่  ๓ ถ. พุทธมณฑลสาย ๕            
ต. ศาลายา  อ. พุทธมณฑล  จ. นครปฐม  ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑            
ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  หรือติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๕,๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ หรือที่เว็บไซต์  http://hr.rmutr.ac.th  
และ  www.rmutr.ac.th 
                         ๓.๒ ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบดังนี้ 
                              - ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท 
                              - เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมในการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 

                    ๔.  หลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                         ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า  ขนาด  ๑ นิ้ว  โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ป ี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓ รูป 
                         ๔.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  และส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถาบัน 
การศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
นั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑                    
                         ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
                         ๔.๔  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล      
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  ส าเนาถูกต้อง  และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

                    ๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร                                                                                                                                                                                                                                                      
                         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก 
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัคร 
เข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะ 
ส าหรับผู้นั้น  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย 

                    ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 
                         มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา 
สถานที่  ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ กองบริหารงานบุคคล  อาคารส านักงาน
อธิการบดี  ชั้น ๑  หรือที่เว็บไซต์  http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th 
 

๗. หลักเกณฑ์... 
 
 

http://hr.rmutr.ac.th/
http://www.rmutr.ac.th/
http://hr.rmutr.ac.th/
http://www.rmutr.ac.th/
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                    ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                        รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

                    ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
                         ๑. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐                                             
                          ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า        
ร้อยละ ๖๐ 
 ๓. การจัดจ้าง จะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดยน าคะแนนจากการประเมินฯ  ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า          
                         ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินฯ  ครั้งที่  ๒  มากว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า  ทั้งนี้  หากปรากฏว่าคะแนนเท่ากันอีก อาจจะพิจารณาจากล าดับในการรับสมัครฯ เป็นส าคัญ   
เพ่ือก าหนดให้เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่าได้  

                    ๙. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู ้ผ่านการเลือกสรร          
ณ กองบริหารงานบุคคล  อาคารส านักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  และทางเว็บไซต์ http:// hr.rmutr.ac.th  และ  
www.rmutr.ac.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี
นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

                    ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                          ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ก าหนด 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 
 
    (นางสาวศรินรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ) 

                           รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน                 
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                                       

 
 

มธุรส/ร่าง พิมพ์ ตรวจ 

 

 

 

 

 

                                                                       มธุรส/ร่าง พิมพ์ ตรวจ 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  กลุ่มงาน  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 

ต าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา  กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป          

ปฏิบัติงานที่     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อัตราว่าง     จ านวน  ๑  อัตรา     

อัตราค่าจ้าง     ค่าตอบแทนเดือนละ  ๑๘,๐๐๐  บาท    

ระยะเวลาการจ้าง     นับตั้งแต่วันที่จ้าง  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓  

สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
                    ๑. เพศหญิง/ชาย  (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
                    ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
                    ปฏิบัติหน้าทีใ่นฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางการวิจัย ในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
                    ๑. ปฏิบัติงานด้านวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ กลั่นกรองงานวิจัยระดับต้น และเผยแพร่งานวิจัย 
ประสานงานเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัย ติดตามและประเมินผลการวิจัย 
จัดท ารายงานสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับงานวิจัย เป็นต้น 
                    ๒. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ การบริการวิชาการ 
งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น 
                    ๓. การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เช่น จัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกการประชุม ท ารายงานการประชุม และบริหารงานงานทั่วไป 
                    ๔. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท าเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
                    ๕. ปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
                    ๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทั่วไปในส านักงาน งานสารบรรณ และระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
                    ๒. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบงานสารบรรณ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๔. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ 
 ๕. มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยหรืองานบริการวิชาการ   
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

วิธีการเลือกสรร คะแนน วัน เวลา และสถานที่
เลือกสรร 

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๑   
     ๑.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพนักงานราชการ  
          (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  
          (๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
          (๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 
          (๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง    
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 
          (๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
แนวทางการด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ 
     ๑.๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     ๑.๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     ๑.๔ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     ๑.๕ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ  
     ๑.๖ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย 

๑๐๐  
ข้อ ๑.๑ – ๑.๔ 
๕๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๑.๕ – ๑.๖ 
๕๐ คะแนน 

จะประกาศให้ทราบ          
ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
     ๒.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๕๐ คะแนน) 
          (๑) การร่างหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือราชการ 
          (๒) การจัดท าข้อมูลประกอบการประชุม 

     ๒.๒ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ        
(สอบสัมภาษณ์) (๕๐ คะแนน) 
          พิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการ
ท างาน  พฤติกรรม ที่ปรากฏทางอ่ืน  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหว
พริบ ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา  เป็นต้น 
 

๑๐๐ 
 

 

จะประกาศให้ทราบ          
ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
        



                      ใบสมัครเลขท่ี ……… 
(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง) 

  
ใบสมัครส าหรับพนักงานราชการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………... 

สมัครต าแหน่ง 
……………………………………………………… 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้……………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………..……………..……….. 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………………………..…. 
E-mail Address……………………………………………………….…… 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………….……… 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต…………………...….จังหวัด…………………….. 
วันเดือนปีท่ีออกบัตร……………….……หมดอายุ..…………………... 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
………………………..……… 

อายุ 
………….………………… 

สถานที่เกิด 
…………………………..…… 

เชื้อชาติ 
……………….…………… 

สถานภาพสมรส 
…………………………..…… 

สัญชาติ 
…………………….……… 

การรับราชการ 
……………………………..… 

ศาสนา 
………………….………… 

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
  

    
  

อาชีพปัจจุบัน ………………………………………………………………….………………………………………………… 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน ………………………………………………………………………………….………………... 

หลักสูตรเพิ่มเติม     การฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเลขท่ี …………… 
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3. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าให้ช่วง 3 ปีหลัง) 
ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ 

ของหน่วยงาน 
ต าแหน่งงานและ 

หน้าที่โดยย่อ 
เงินเดือน 

สาเหตุที่ออกจาก
งาน จาก ถึง 

      

โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี) 

1……………………………………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………………. 

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ  และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ  เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัคร 
ในครั้งนี้อย่างไรบ้าง 

1…………………………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 

1………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………… 

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดระบุชื่อ
บุคคลที่เป็นญาติหรือเพ่ือน) 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท ์ ระบุความสัมพันธก์ับท่าน 
    

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน  ข้อ 8  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่  
ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
        ลงชื่อ……………………………………………….…ผู้สมัคร 
          (………………………………………………………...) 
       ยื่นใบสมัครวันที่…….…เดือน………………………พ.ศ………..…… 


