
 

 

 

       
 

ประกาศสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้  

ครั้งที่ 1/2561 
 

    

 
ด้วยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประสงค์จะ 

รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียด
คัดเลือกดังต่อไปนี้ 

 
  1. ชื่อต าแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏรายละเอียดตาม
แนบท้ายประกาศนี้ 
  2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่ง

ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(5) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็น

โรคที่ก่าหนดในกฎ ก.พ.อ. ดังนี้ 
5.1 วัณโรคระยะอันตราย 
5.2 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
5.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
5.4 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5.5 โรคจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  (6) ไม่เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 หรือตามกฎหมายอื่น 
  (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนต้องเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 
 

(8) ไม่เป็นกรรมการ… 
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  (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่
ได้กระท่าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 
  (11) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท่าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 หรือตามกฎหมายอื่น 
  (13) ไม่เคยเป็นผู้กระท่าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

  หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท่าค่าสั่งจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น หากตรวจสอบประวัติและพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะต้องลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวทันที 

  3. การรับสมัครคัดเลือก 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 96 หมู่ที่  3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5            
ต่ าบลศาลายา อ่า เภอพุท ธมณฑล จั งหวัดนครปฐม ตั้ งแต่ วั นที่  17 –  23  พฤษภาคม 2561                            
เว้นวันหยุดราชการ 
ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
หมายเลข 02-441-6000 ต่อ 2933 - 2934 

  4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่ประการใด  

  5. เอกสารและหลักฐานที่ย่ืนพร้อมใบสมัคร 
     (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด่า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน        
6 เดือน (จ่านวน 3 รูป) 
     (2) ส่าเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรายงานผลการศึกษา  
(Transcript) จ่านวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของ
สถาบันการศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส่าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ่านาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
      (3) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน และส่าเนาทะเบียนบ้าน จ่านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 
 

(4) ส่าเนาหลักฐาน… 
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      (4) ส่าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส่าคัญการสมรส หนังสือส่าคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จ่านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
      (5) ส่าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (แบบ สด.43) ส่าหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชาย 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในส่าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงนามค่ารับรองว่า ส่าเนาถูกต้องและลงชื่อก่ากับไว้ด้วย 

  6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตรงตามคุณวุฒิของต่าแหน่งที่สมัครหากปรากฏ
ภายหลังพบว่าผู้สมัครได้กระท่าการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตอันมีผลท่าให้ได้รับสิทธิในการสมัครคัดเลือกและได้รับ
การคัดเลือก ให้ถือว่าการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส่าหรับผู้นั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ ได ้
  7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะติดประกาศให้ทราบทั่วกัน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 
2561  ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 96 หมู่ที่ 3     
ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต่าบลศาลายา อ่าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเว็บไซต์  http://iac.rmutr.ac.th 
  8. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
      รายละเอียดจะประกาศให้ทราบใน วันที่  25 พฤษภาคม 2561 
  9. หลักเกณฑ์และการคัดเลือก 
      คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  
  10. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมใน
การสอบคัดเลือกไม่ต่่ากว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล่าดับคะแนนที่สอบได้ 

  11. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
        การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ จะเรียงล่าดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนสูงลงมาตามล่าดับ กรณีที่
ผู้คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจ่าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล่าดับสูง
กว่า 
        การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ จะข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครัง้นี้เป็นอันยกเลิก 
  12. การประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล่าดับคะแนนสอบ       
ในวันที่ 30 พฤษภาคม  2561  ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต่าบลศาลายา อ่าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเว็บไซต์ 
http://iac.rmutr.ac.th 
 
 

13. เอกสารที่ใช้... 

http://iac.rmutr.ac.th/
http://iac.rmutr.ac.th/


 
- ๔ - 

 

   

  13. เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัวเพื่อปฎิบัติงาน 
        ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย โดยอนุโลม 
 
  14. การจัดท าค าสั่งจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการจัดท่าค่าสั่งจ้างตามล่าดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้โดยได้รับอัตรา
ค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ก่าหนดไว้ในประกาศ 
 
   ประกาศ ณ วันที่    15   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธง    อุดมผล 
          ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                                      ผู้อ่านวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม  
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