
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง  การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนกังานราชการ 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ 
------------------------------------------ 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ต้ังตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  ดังน้ี  
๑. พนักงานราชการประเภทท่ัวไป 

 ๑.๑ กลุม่งานบริหารทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา  
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

 ๒.๑ ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังน้ี 
   ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๒.๑.๒ อายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
   ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ            

หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน 
   ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
   ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  ๒.๒ มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามบัญชีเอกสารหมายเลข ๑ 

๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการติดต่อขอรับใบสมัครและ

ย่ืนใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ช้ัน ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ต้ังแต่วันที่ ๓๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาประกอบการย่ืนใบสมัคร 
 ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
 ๔.๒ ผู้สมัครที่ยังไม่รับปริญญาบัตรให้นําใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริงมาแสดงแทนใบปริญญาบัตร 
พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ 
 ๔.๓ ใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ 
 ๔.๔ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชํานาญการ (ถ้ามี) 
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ใบสมัครเลขท่ี..................... 

 
ใบสมัครพนักงานราชการ 

 
 
 

๑. ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือและนามสกุล   

(นาย/นางสาว/นาง) …………………………………………………. 
สมัครตําแหน่ง………………………………………………………….…………………..
สังกัด……….....…...................................................................................... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้………………………………………………………..……...... 
…………………………………………………………………………………………..……… 

หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………………..………..……….. 

E – mail Address……………………………………………………………..………… 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
…………………..……………………. 

อายุ 
…………..……….………… 

สถานที่เกิด 
………………………………..…….. 

เช้ือชาติ 
...................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………………..  
ออกให้ที่อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………..………….………. 
วันเดือนปีที่ออกบัตร…………………………….หมดอายุ…………….....………... 

สถานภาพสมรส 
………………………………...……… 

สัญชาติ 
...................................... 

การรับราชการทหาร 
……………………………..……….… 

ศาสนา 
...................................... 

อาชีพปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๒.ข้อมูลการศกึษาและฝึกอบรม 
ปี  พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    

    

    

    

การฝึกอบรมเพิ่มเติม 
 

 

 

๓. ข้อมูลการทาํงานและประสบการณ์ทาํงาน (โปรดให้รายละเอียดของงานทีท่ําในช่วง ๓ ปีหลัง) 
ปี พ.ศ. ช่ือและที่อยู่ 

ของหน่วยงาน 
ตําแหน่งงานและหน้าที่โดยย่อ เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน จาก ถึง 

   

 

 

   

 

 

 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

แต่งชุดสุภาพ 
ไม่สวมหมวก 

ไม่สวมแว่นกันแดด 



 
 

- ๒ - 

โปรดระบคุวามสําเร็จของงานท่ีผ่านมาในช่วง ๓ ปีหลงั (ถ้ามี) 
 

 

 

โปรดให้ความเห็นเก่ียวกับประสบการณ์ทีได้รับ และอธบิายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานท่ีสมัครในครั้งนีอ้ย่างไรบา้ง 
 

 

 

๔. ข้อมูลความรูค้วามสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 

 

 

 

๕. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลท่ีคุ้นเคยกับการทํางานของท่าน เชน่ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลท่ีเปน็
ญาติหรือเพื่อน) 

ช่ือและนามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ที่ทํางานปัจจุบันและโทรศัพท ์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 

    

๖. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน ข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 ขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความ
จริงให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
 
       ลงช่ือ…………………………………………….ผู้สมัคร 
                                (……………………………………………..) 
           ย่ืนใบสมัครวันที่……...เดือน………………….….พ.ศ………………. 




