
 
 
   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
คณะบริหารธุรกิจ 

  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
     

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ  ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งวิชาการ  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ
มาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ประกอบกับข้อ  ๑๔  แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  และข้อ  ๖ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังาน
มหาวิทยาลัย  ลงวันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 ๑.  ช่ือตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ดังต่อไปนี ้

 (ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 
   (๑)  มีสญัชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ 
    (๓)  เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
  (๑)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (๒)  เป็นคนวิกลจริต  หรือจติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นโรคท่ีกําหนดในกฎ  ก.พ.อ. 
      (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
  (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๗)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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  (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือกฎหมายอ่ืน 
  (๑๐)  เปน็ผู้เคยกระทําการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหนว่ยงานของรัฐ 

 ๓.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ท่ี สํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทาง  www.rmutk.ac.th หรือ  www.bu.rmutk.ac.th ได้ตั้งแต่วันท่ี     
๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  สํานักงาน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อาคาร ๗  ชั้นล่าง  พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข  มหาเมฆ  ตั้งแต่วันท่ี ๒๐  ตุลาคม –              
๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามาย่ืนในวันรับสมัคร 
      ๔.๑  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณียังไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  หรือสําเนา       
ใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าสําเร็จการศึกษา  ภายในวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔      
(คือวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย)  จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมต้นฉบับ) 
      ๔.๒  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
ว่าสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ (คือวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย) จํานวน  ๑  ฉบับ  
(พร้อมต้นฉบับ) 
      ๔.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดํา แต่งกายสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว  ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จํานวน  ๓  รูป 
      ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคตามมาตรา  ๗ (ข) (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้กําหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีจะเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่าต้องไม่เป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ.  ในคราวประชุมครั้งท่ี    
๑๐/๒๕๔๙  เม่ือวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙ (รับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ท่ีสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี  www.rmutk.ac.th  หรือ  www.bu.rmutk.ac.th) 
      ๔.๕  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๖  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๗  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล    
(ถ้ามี)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๘  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก อันมีผล
ทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้า
รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 
      ๔.๙  สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
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 ๕.  ค่าธรรมเนียมสอบ 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในวุฒิปริญญาโท  ๒๐๐ บาท  และค่าธรรมเนียมสอบ
จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ท้ังสิ้น 

 ๖.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ เข้ ารับการคัดเลือกในวันท่ี   ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ทาง  
www.rmutk.ac.th หรือ www.bu.rmutk.ac.th ป้ายประกาศศูนย์ประชาสัมพันธ์ อาคารสํานักงานอธิการบดี  
ชั้นล่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  และป้ายประกาศหน้าสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
อาคาร  ๗  ชั้นล่าง พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข  มหาเมฆ 

 ๗.  วัน  เวลา  และสถานท่ีคัดเลือก 
      วันพุธท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี)้ 

 ๘.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก       
  ๙.๑  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
   -  สอบข้อเขียน  (๒๐๐  คะแนน) 
  ๙.๒  สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
   -  สอบสัมภาษณ์  (๑๐๐  คะแนน)   

 ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
       ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยจะต้องได้คะแนนสอบ        
ในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบ  และได้รับคะแนนรวมท้ังสิ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ 
 ๑๐.  ประกาศผลการคัดเลือก 
       ๑๐.๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทาง www.rmutk.ac.th  
หรือ www.bu.rmutk.ac.th  และป้ายประกาศศูนย์ประชาสัมพันธ์  อาคารสํานักงานอธิการบดี  ชั้นล่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  และป้ายประกาศหน้าสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อาคาร  ๗  
ชั้นล่าง พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข  มหาเมฆ 
       ๑๐.๒  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          
ได้ต่อเม่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ีระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ท้ังนี้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งจะต้องเป็นปริญญา
และประกาศนียบัตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรองหลักสูตรแล้วหรือท่ี  ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิแล้ว และจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ มี อํานาจไม่หลังวันท่ีปิดรับสมัครวันสุดท้าย                     
(๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔)  สําหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิท่ี  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน 
       ๑๐.๓  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ข้ึนบัญชีไว้เปน็เวลา  ๑  ปีนับแต่วันข้ึนบัญชี แต่ถ้ามี
การสรรหาและเลือกสรรในตําแหน่ง / ระดับ อย่างเดียวกันอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว     
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
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๑๑.  การจัดทําสญัญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
        ผู้ผ่านการคัดเลือกได้และได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และการจ้างครั้งแรกกําหนดระยะเวลาการจ้าง  ๑  ปี เพ่ือทดลองงาน  และหากการ
ทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์            
ท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด จะได้รับการต่อสัญญาระยะแรก           
มีกําหนดเวลาสองป ี
 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี       ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางหทัยกร     พันธุ์งาม) 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการ 

------------------------------------------- 
 

ตําแหน่ง  อาจารย์  จํานวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้าง  ๑๒,๖๐๔  บาท 

หน่วยงานท่ีบรรจุ คณะบริหารธุรกิจ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  คุณวุฒิปริญญาโท   สาขาภาษาอังกฤษ   ภาษาศาสตรก์ารศึกษา   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
บริหารธุรกิจ  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เง่ือนไขเกี่ยวกับตําแหน่ง 

                     -  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาภาษาอังกฤษ   ภาษาศาสตร ์ 
หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดวัน  เวลา  วิธีการคัดเลือกและสถานท่ีคัดเลือก 
 

วันคัดเลือก วิธีการคัดเลือก / คะแนน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
๑๖ 

พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ 

 
 
 
 

สอบภาคความรู้  ความสามารถเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง 
    -  สอบข้อเขียน  (๒๐๐  คะแนน) 
     
 
สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
     -  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยวิธีการ
สัมภาษณ์  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ในด้านต่างๆ  เช่นประสบการณ์ทางการศึกษา 
ทางการงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน 
เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ       
มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
เป็นต้น 
 
 

 
 
๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
 

ห้องประชุมสํานักงานคณบดี 
คณะบริหารธุรกิจ 
อาคาร  ๗  ชั้น  ๑ 

พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข  มหาเมฆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                              
 

 
 
                                                                                                          รหัสประจาํตัว............................. 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย      
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 
 
 เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................... 
สัญชาต.ิ.....................เกิดวันท่ี.....................เดือน.................................พ.ศ..........................อาย.ุ..................................ป ี
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒ.ิ.............................................................สาขา/วิชาเอก.......................................................... 
คณะ..........................................................................จากสถานศึกษา................................................................................ 
ประเทศ.........................................................ปีท่ีสําเร็จการศึกษา.....................................คะแนนเฉลี่ย............................. 
 ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ตําแหน่ง.......................................................................หนว่ยงานท่ีจะจ้าง......................................................................... 
และขอแจ้งรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถานท่ีเกิด  จังหวัด...................................................................ภูมิลําเนา..................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี..........................หมู่ท่ี...........................ตรอก/ซอย....................................................................... 
ถนน......................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต........................................... 
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์.....................โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ.............................. 
อาชีพ  �  ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ ตําแหน่ง......................................................... 
           �  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง......................................................... 
           �  กําลังศึกษาต่อ 
           �  อ่ืนๆ............................................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน  กรม/บริษัท.............................................................................................................................................. 
กอง/แผนก......................................................................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................................ออกให้  ณ  อําเภอ/เขต.................................................... 
จังหวัด..............................................................วันท่ีออกบัตร.........................................บตัรหมดอาย.ุ............................ 
สถานภาพสมรส  �  โสด �  สมรส �  หม้าย �  หย่า 
 
 
 
 
 

 

������� 



 
 
 
๒.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขา/วิชาเอก คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

ช่ือสถานศึกษา ระยะเวลา 
ตั้งแต.่.........ถึง......... 

ม.๖/ปวช. 
ปวส./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
อ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
๓.  ประวัตกิารทํางาน 
ช่ือสถานท่ีทํางาน ตําแหน่ง/ลักษณะงาน เงินเดือนสุดท้าย 

ก่อนออก 
ระยะเวลา 

ตั้งแต.่.............ถึง............ 
เหตุผลท่ีออก 

๑. ....................... 
    ....................... 
    ....................... 
    ....................... 
๒.  ..................... 
     ...................... 
    ....................... 
    ....................... 
๓.  ...................... 
     ...................... 
    ....................... 
     ...................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔.  ความรู้ความสามารถพิเศษ
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
 
๕.  หลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คือ 
 (   )  สําเนาปริญญาบัตร  หรอืหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จํานวน  ๑  ฉบับ   
          (   )  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
     (   )  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (   )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ  
 (   )  สําเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (   )  สําเนาหลักฐานการเปลีย่นชื่อ-สกุล  (ถ้ามี)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ  ข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่
ตรงกับความจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
 
 
      ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร 
              (....................................................................) 
     ยื่นใบสมัครวันท่ี................เดือน.................................พ.ศ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(   )  หลักฐานครบถ้วน      (   )  มีปัญหา  คือ 
........................................................................................... 
ลงลายมือชื่อ.........................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
          ...................../......................./..................... 

กองคลังได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน............บาท 
ไว้แล้ว  ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี..................เล่มท่ี............. 
ลงลายมือชื่อ.............................................เจ้าหน้าท่ีรับเงิน 
         ............./................................/........................... 



 
 
 

ให้ผู้สมัครเขียนชือ่-สกุล  ท่ีอยู่  ไปรษณีย์  ให้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเป็นท่ีอยู่เดียวกันทุกช่อง 
หากเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ต้องแจ้งให้กองบริหารงานบุคคลทราบ (กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง) 
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ใบรับรองแพทย์ 
               สถานท่ีตรวจ................................................................ 
 วันท่ี................เดือน.......................................พ.ศ.............................. 
 ข้าพเจ้า  นายแพทย/์แพทย์หญิง.............................................................................................................. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี.............................................................................................................. 
สถานท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือสถานท่ีปฏิบัติงานประจํา  อยู่ท่ี................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
ได้ตรวจร่างกาย  นาย/ นาง/นางสาว........................................................................................................................ 
สถานท่ีอยู่ (ท่ีสามารถติดต่อได)้................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
บัตรประจําตัวเลขท่ี (ระบุประเภทของบัตรด้วย)....................................................................................................  
เม่ือวันท่ี................................เดือน.....................................พ.ศ......................................ขอรับรองว่า 

 นาย/นาง/นางสาว......................................................................................ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ 
จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ และไม่ปรากฏอาการและแสดงของโรคตามมาตรา ๗ (ข) (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้กําหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่าต้องไม่เป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งท่ี             
๑๐/๒๕๔๙  เม่ือวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙  ได้พิจารณาแล้วมีมติโรคต้องห้ามดังนี ้
 ๑.  วัณโรคในระยะอันตราย 
 ๒.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 ๓.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๔.  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ๕.  โรคทางจิตท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  

 สรุปความเห็นและข้อแนะนําของแพทย.์................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

   ลงชื่อ...................................................แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 

หมายเหตุ  ๑.  จะต้องเป็นแพทย์ซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
              ๒.  ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคท่ีเป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ 
              ๓.  ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ ให้ใช้ได้  ๑ เดือน  นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย 


