ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และ
มาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้ อ ๑๘
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลสาหรับพนัก งานมหาวิทยาลั ย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคล เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย สายสนับสนุน จานวน ๘ อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง รายละเอียดการจ้าง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุ ณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒. เป็น ผู้วิกลจริ ตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ส มประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ. ดังนี้
๒.๑ วัณโรคระยะอันตราย
๒.๒ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๒.๓ โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๔ โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงหรื อ โรคเรื้ อ รั ง ที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรื อ รุ น แรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. เป็นผู้อยู่ ...

-๒๓. เป็น ผู้อ ยู่ใ นระหว่า งถูก สั่ง พัก ราชการ หรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่อ น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. เป็นบุคคลล้มละลาย
๗. เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๘. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๙. เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๐. เป็ น ผู้ เ คยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานของรัฐ
กรณี เป็ น เพศชายต้องผ่ านการเกณฑ์ทหารแล้ ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อ าจให้เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘
โดยอนุโลม
๓. วิธีการรับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า สอบแข่ ง ขั น ติ ด ต่ อ ขอรั บ และยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่
กองบริหารงานบุคคล อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๒ มีนาคม
๒๕๕๙ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือ
ดูร ายละเอีย ดได้ทางเว็บ ไซต์ http://hr2.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th หรือติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ , ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ และ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๒ ๒๑๕๕ โดยสามารถพิมพ์ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตาแหน่งละ ๑๕๐ บาท และเมื่อสมัคร
สอบแล้ว ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขัน เลือกสมัครได้เพียง ๑ ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้

๕.๒ ผูส้ มัครเข้า ...

-๓๕.๒ ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขัน ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณ วุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรง หรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครกาหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
๕.๓ ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวั นปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ) ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๖.๑ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และสาเนาหนังสือรั บรองคุณวุฒิ หรือ
ส าเนาปริ ญญาบั ตรที่ แสดงว่า เป็ น ผู้ มี วุฒิ ก ารศึก ษาตรงกับ คุณ สมบั ติเ ฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งที่ ส มัค รสอบ
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษา
นั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติไม่หลังวันสุดท้ายของการ
รับสมัคร
๖.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายในคราวเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๖.๔ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๕ สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ
ได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ
ตาแหน่งที่สมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันใน
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา) และทางเว็บไซต์ http://hr2.rmutr.ac.th หรือ www.rmutr.ac.th
ผู้ผ่านการ ...

-๔–
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อ
เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ า ม และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้
ในประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙) และเป็นปริญญาและ
หรือประกาศนียบัตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว หรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
แล้ว สาหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ./สกอ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกันหากผู้สมัครพยายาม
ปกปิ ด หรื อ แจ้ ง ข้ อ ความเท็ จ เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ตนจนกระทั่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบไม่ พ บในขณะนั้ น
หากตรวจสอบพบในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่
อั น เป็ น เหตุใ ห้ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสิน ทร์ไ ม่อ าจเรีย กตัว เพื ่อ จ้า งเป็น พนัก งาน
มหาวิทยาลัย ได้จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ และจะยื่นคาร้องขอรับการจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อพ้นกาหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลรัตนโกสินทร์ กาหนดวิธีการสอบแข่งขันและ
เลือกสรรด้วยการทดสอบ ดังนี้
๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๘.๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น
๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละหกสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
การจัดจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่งเท่ากันจะให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่าถ้ายังคงได้คะแนน
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๐. การจ้างทา…

-๕–
๑๐. การจ้างทาสัญญาจ้างและคาสั่งจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
๑๐.๑ ผู้ ผ่ า นการสอบแข่ งขั น จะได้ รั บ การจ้ า งตามล าดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า น
การสอบแข่งขัน
๑๐.๒ ผู้ ผ่ า นการสอบแข่ งขั น จะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ า งตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ กาหนด
๑๐.๓ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่ ว นราชการ พนั กงานราชการ หรื อ ลู กจ้ างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิ ส าหกิจ หรือ พนัก งานหรื อ
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๑๐.๔ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ข้อ ๒ (๕) ซึ่งได้แก่
- วัณโรคระยะอันตราย
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อัจฉรา/ร่าง,พิมพ์,ตรวจ

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ตาแหน่งที่ ๑.

นักวิชาการศึกษา

จานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
๓. หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ไม่ใช่ผลการศึกษาในระดับปริญญาโท จะพิจารณาเป็น
พิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบ ัติง านในฐานะผู้ป ฏิ บัติง านระดับ ต้น ที่ต้อ งใช้ค วามรู้ค วามสามารถทางวิช าการในการ
ทางานปฏิบัติงานเกี่ย วกับ ด้านวิช าการศึกษา งานวินัยและพัฒ นานักศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลั กสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การ
จัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน
๑.๒ ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อ มูล และสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ความต้องการกาลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
พัฒนาหนังสือหรือตาราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ จั ดทามาตรฐานศึกษา การติดต่อขอความช่ว ยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้า นการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๑.๔ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา

๑.๕ การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น
ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทาวารสาร หรือเอกสารต่างๆ ให้คาปรึกษาแนะนาในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ส ามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้ คาปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิช าการศึกษา
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้า นวิชาการศึกษาเพื่อ
ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ตาแหน่งที่ ๒.

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานที่

กองสหกิจศึกษา (พื้นทีศ่ าลายา)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท

จานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบ ัติง านในฐานะผู้ป ฏิบัติง านระดับ ต้น ที่ต้อ งใช้ค วามรู้ค วามสามารถทางวิช าการในการ
ทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเตรียมความพร้อมนักศึกษา งานคลินิกอาชีพ งานอบรม งานพัฒนาอาชีพ
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
๑.๒ งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
๑.๓ สร้างคลินิกอาชีพ เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งงาน การวิเคราะห์สภาพการจ้างงาน
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
๑.๔ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อทาให้ทราบ
ความคิดเห็น ความคาดหวังของนักศึกษามาปรับปรุงการให้บริการ
๑.๕ งานกิจ กรรมหลั งกลั บจากสถานประกอบการ เช่น การจัดกิจกรรมสั มภาษณ์และ
สัมมนา สหกิจศึกษา และการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลนักศึกษาสหกิจ
๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
จัดทาแผนการตรวจติดตามระบบสหกิจศึกษาร่วมกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย งานคลินิก
อาชีพ วางแผนการทางานที่รั บผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าเบื้ อ งต้ น เผยแพร่ ถ่ า ยทอดความรู้ ทางด้ า นวิ ช าการศึ ก ษา
ด้านสหกิจศึกษา ด้านคลินิกอาชีพ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานด้านสหกิ จศึกษา
ด้านคลินิกอาชีพ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ตาแหน่งที่ ๓.

นักวิชาการศึกษา

จานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (พื้นทีศ่ าลายา)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
๓. หากมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพ งานพัฒนาหลักสูตร งานด้าน
บัณฑิตศึกษา งานสภาวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร งานบัณฑิตศึกษา งานประกันคุณภาพ และงานสภาวิชาการ ภายใต้
การกากับแนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอนและวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความ
ควบคุมของสถาบัน อุดมศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานักศึกษา การบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา
การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการ
และส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การ
วางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ งานประกัน คุณภาพหลักสู ตรที่เกี่ยวกับสารสนเทศทางการประกันคุณภาพหลักสู ตร
งานกากับติดตาม ประสานการดาเนินงานประกันคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา งานฐานข้อมูลประกันคุณภาพหลักสูตร
๑.๒ งานบั ณฑิตศึกษา ดาเนินการจัดเกณฑ์มาตรฐาน งานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑.๓ งานสภาวิชาการ ดาเนินการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ประสานการดาเนินงาน
นัดหมายการประชุม จัดทาเอกสารการประชุม ดาเนินการตามมติสภาวิชาการ ประสานการดาเนินงานของ
สภาวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย แจ้งเวียนมติสภาวิชาการ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อการ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทางานร่ ว มกันระหว่างทีมงานหรือหน่ว ยงานทั้งภายในภายนอกเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ด้านประกัน
คุณภาพ ด้านหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
ทราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ ง และสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ตาแหน่งที่ ๔.

นักวิชาการศึกษา

จานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (พื้นทีศ่ าลายา)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบเท่าอย่างอื่นได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสารมารถวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานวิ ช าการศึก ษาวิ เคราะห์ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ควบคุม ดู แลมาตรฐานหลั ก สู ต ร โครงสร้ า ง
หลักสูตรวิชาแผนการเรียนในระบบงานทะเบียนกลาง แบบประเมินผลหลักสูตร ประสบการณ์ดาเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ งานสหกิจศึกษา งานบริการวิชาการกับ
ชุมชนกับคณะ และสาขาวิชา งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ควบคุมดูแลมาตรฐานการศึกษา
๒. งานเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการสาหรับนักศึกษาเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัย
๓. งานเทียบโอนผลการศึกษา ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางาน
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานการเทียบโอนผลการศึกษา
๔. มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ
หน้าที่

ตาแหน่งที่ ๕.

นักวิชาการศึกษา

จานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม (พื้นที่ศาลายา)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
๓. มีประสบการปฏิบัติงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีหนังสือรับรอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงานศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิ บัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่
๓. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
๔. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ในหน่วยงานที่สังกัด
๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตาแหน่งที่ ๖.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่

สานักงานสภามหาวิทยาลัย (พื้นที่ศาลายา)

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานธุรการของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานแผนและ
งบประมาณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานบุคลากร รวมถึงงานประกันคุณภาพ
๒. งานโครงการของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
๓. งานประกันคุณภาพของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
๔. งานประชาสัมพันธ์สานักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เว็บไซต์ จดหมายข่าว และ
งานอื่นที่มีลักษณะการเผยแพร่ผลงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
๕. ช่วยงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
๗. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทยในราชการ ได้ดี
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่
รองรับการจัดทาเว็บไซต์ และสามารถใช้ Internet ได้ดี
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สานักงานพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
๕. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบสูง อดทน ขยัน และอุทิศตนเพื่อองค์กร
๖. มีความเสียสละ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้
๗. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ดี

ตาแหน่งที่ ๗.

นักวิชาการศึกษา

จานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่

คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานการจัดทาหลักสูตร จัดทารายงานสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับงาน
มาตรฐานการศึกษา ภายใต้การกากับดูแล แนะนา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทาแผนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรและตาราเรียน
๒. ประสานงานและร่ ว มดาเนิน การจั ดท าหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ต าราเรีย น และ
แผนการเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ดาเนินการตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการ ดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
๔. ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับการรายงานการเปิด/ปิดหลักสูตร
๕. จัดทารายงานสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรและตาราเรียน
๖. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทาเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษา
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้า การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และจัดทา
รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
๘. ให้บริการวิชาการแก่บุคลภายนอกและนักศึกษา เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา อานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการและกิจการนักศึกษาเป็นอย่างดี
๒. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสารบรรณ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศไทย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
๖. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศตนเพื่อองค์กร

ตาแหน่งที่ ๘.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
๓. มีประสบการณ์ทักษะด้านงานบริหารและวางแผน งานแผนและงบประมาณ งานบุคลากร
งานสารบรรณร่างหนังสือโต้ตอบและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไป เช่น งานแผนและงบประมาณ งานบุคลากร
๒. จัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
๓. จัดทาแผนงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ (รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
๔. จัดทารายละเอียดโครงการแต่ละผลผลิต ประจาปีงบประมาณ
๕. จัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ระยะ ๕ ปี
๖. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๗. จัดทาแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรในหน่วยงาน และแผนพัฒนาบุคลากรด้านการลาศึกษา
ต่อและพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของหน่วยงาน
๘. จัดทาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
๙. จัดทาข้อมูลวันทางานของบุคลากร รายงานสรุปวันลา ตามปีงบประมาณ
๑๐. งานรับ-ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๑๑. งานร่างหนังสือ-โต้ตอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๑๒. งานประชุม เตรียมการจัดประชุม จัดทาระเบียบวาระการประชุม

(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)

ใบสมัครเลขที่.................................

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ...........................................................................................................
สัญชาติ ................. เกิดวันที่ ..................... เดือน .................................. พ.ศ. ................... อายุ ................ ปี
เป็นผู้สาเร็จการศึกษา (ชื่อคุณวุฒิ) .............................................สาขา/วิชาเอก .................................................
คณะ .................................................... จากสถาบันศึกษา ..................................................................................
ประเทศ ................................ปีที่สาเร็จการศึกษา (พุทธศักราช) ........................... คะแนนเฉลี่ย........................
ขอสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง.................................................................สังกัด......................................................................................
ประจาสาขาวิชา....................................................................................................................................................
จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ........................................................
ถนน ....................................... ตาบล/แขวง ........................................ อาเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์ .......................................................
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…....
อาชีพ
ลูกจ้าง / พนักงานของรัฐ
ข้าราชการ ตาแหน่ง ........................................................
พนักงานราชการ ตาแหน่ง ......................................................

กาลังศึกษาต่อ

อื่นๆ ..............................................................................................................................................
สถานที่ทางาน กรม/บริษัท ............................................................. กอง/แผนก ................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน .................................................. ออกให้ ณ อาเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ........................................................วันที่ออกบัตร ............ เดือน ............................... พ.ศ. ..................
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า

-๒๒. ประวัติการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ

สาขา / วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

ชื่อสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตั้งแต่ป.ี ...ถึง .......

ระยะเวลา
ตั้งแต่ .......... ถึง.........

เหตุผลที่ออก

ปวช./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
๓. ประวัติการทางาน
ชื่อสถานที่ทางาน

ตาแหน่ง /ลักษณะงาน

เงินเดือนสุดท้าย
ก่อนออก

๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

-๓๕. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คือ
(

) สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ๑ ฉบับ

(

) สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ

(

) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ

(

) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ

(

) รูปถ่ายไม่สวมแว่นตาดา จานวน ๓ ใบ (ถ่ายไว้ในคราวเดียวกัน)

(

) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ

(

) สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ

(

) อื่น ๆ ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการข้อความ
ตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

ลงชื่อ ............................................................... ผู้สมัคร
(................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ...............

[ ] หลักฐานครบถ้วน
[ ] มีปัญหา คือ
.....................................................................
ลงลายมือชื่อ........................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
........./................../............

กองคลังได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จานวน……..บาท
ไว้แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินที่....................เล่มที่................
ลงลายมือชื่อ............................................เจ้าหน้าที่รับเงิน
............/................../............

-๔ให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ – สกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่อยู่เดียวกันทุกช่อง หากมี
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องแจ้งให้กองบริการงานบุคคล สานักงานอธิการบดีทราบ (กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง) เพื่อใช้
ในการส่งหนังสือเรียกตัวไปยังท่าน ในกรณีที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ – สกุล.....................................................................
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