
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ต าแหน่งนิติกร 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
     

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเขาสอบแข่งขันเพ่ือจ้าง
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ต าแหน่งนิติกร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ที่ ๐๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากต าแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและ  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที ่๐๐๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอ านาจให้
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ต าแหน่งนิติกร  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 
     (ก) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  (๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
     (ข) คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     (ค) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือมีจิต ฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือ เป็นโรคที่ก าหนดในก  ก.พ.อ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ หรือ

ก หมายอื่น  
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
             /(๗) เคยถูก... 



 
      -๒- 
 

(๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

(๙) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ
พักงานหรือพักราชการ 

(๑๐) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามก หมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือก หมายอื่น 

(๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

๒. ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ 
โดยอนุโลม 
 

๓. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคสอบ 
๓.๑  ก าหนดการรับสมัคร 
ให้ผู้ประสงคส์มัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 
๑) เข้าหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน www.rmuti.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” 

หรือ เว็บไซต์ http://job.rmuti.ac.th           
๒) กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด 
๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
๔) น าแบบฟอร์มไปช าระค่าธรรมเนียมที่เค้าเตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 

๑๐ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ภายในเวลาท าการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

๓.๒  ค่าธรรมเนียมสอบ 
ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสอบแข่งขันต าแหน่งละ ๒๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่าย

คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
              /๔. เงื่อนไข... 
 



 
        -๓- 

 

๔. เงื่อนไขการรับสมัคร 
๔.๑ ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามประกาศรับสมัครในข้อ 

๑ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  

๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและ
คุณสมบัติทั่วไป ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับ
สมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิที่ผู้สมัครแนบมา
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๔.๔ การสมัครสอบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  
๕. เอกสารหลักฐานในวันสมัคร 

๕.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
๕.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน  
๕.๓ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาบัตร ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
๕.๔ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  
๕.๕ ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (ส าหรับเพศชาย)  
๕.๖ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)  
๕.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ถ่ายไว้แล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว  
๕.๘ ส าเนาหนังสืออนุญาตให้สอบแข่งขันจากหน่วยงาน ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี         
ราชมงคลอีสาน 

 

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ กองบริหารงานบุคคล   

ชั้น ๒ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา หรือ www.rmuti.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับ
สมัครงาน”  

 
 
            /๗. ก าหนดวัน... 
 



 
        -๔- 
 

๗. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขัน 
ด าเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ในวันอาทิตย์ที่  ๗ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒      

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบแขง่ขัน จะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน 
 

๘. หลักเกณฑและวิธีการสอบแข่งขัน 
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้  
 

๙. ระเบียบของผู้เข้าสอบ 
๙.๑ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวม

กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ า 
๙.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ เลขที่นั่งสอบ เวลา สถานที่ ห้องสอบ และวิชาที่สอบ ตามที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก าหนด 
๙.๓ ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการ

ออกให้ ที่ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจนไว้บนโต๊ะขณะที่ท าการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรแสดง 
กรรมการก ากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  

๙.๔ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบพอสมควร (ผู้ใดไปไม่ทันเวลาเริ่มสอบวิชาใดไม่มีสิทธิ
สอบวิชานั้น) ผู้ใดไปถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น 

๙.๕ ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าของกรรมการก ากับห้องสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติ  การสอบ
โดยเคร่งครัด 

๙.๖ หากผู้เข้าสอบมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้งต่อกรรมการ
ก ากับห้องสอบหรือประธานสนามสอบในทันที เพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม  

๙.๗ ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในครั้งนั้น  
๙.๘ ห้ามผู้เข้าสอบน าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องค านวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปในห้องสอบ 
๙.๙ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอด า ๒B ขึ้นไป ไม้บรรทัด และอุปกรณ์อ่ืนๆ ไปเอง 

ส่วนกระดาษเขียนตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้ และห้ามน าข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๙.๑๐ ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าข้อสอบ 
๙.๑๑ หากมีความจ าเป็นต้องเข้าห้องน้ า ต้องขออนุญาตกรรมการก ากับห้องสอบเป็นกรณีพิเศษ 
 

๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผ้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   

ไมต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  จึงจะมีสิทธิ์สอบในภาคต่อไปได้ การสอบแขงขันฯ ครั้ งนี้ ไมรับโอนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาจากสวนราชการอ่ืน 

 
 

                 /๑๑. การประกาศ... 
 



 
       -๕- 
 

๑๑. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได ้ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 ๑๑.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการสอบแข่งขันได้ใน ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา หรือ www.rmuti.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” โดยประกาศตามล าดับที่ 
ที่สมัครของผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  

๑๑.๒ ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่อันเป็น 
เหตุใหม้หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไมอ่าจเรียกตัวเพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้จะถือว่า
เป็นความบกพรองของผู้สอบแข่งขันได้และจะยื่นค าร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใน
ภายหลังเมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได ้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                         
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ  การค้า) 

         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

                                                          
 

       นินณา ร่าง/พิมพ์ 
            แก้วใจ ตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  

แนบทายประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ต าแหน่งนิติกร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 

- พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
- พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ความรู้ทางดา้นภาษาอังกฤษ 
- ความรู้ในเรื่องการบริหารงานบุคคล 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ก หมายอาญา 
- ก หมายแพ่ง 

 

 
 


