ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ตามที่ได้มีป ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ คุณวุฒิ
ปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน ๕๙ อัตรา และมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการคัดเลือกในวันที่ ๗,๘,๙ มีนาคม
๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑. การรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
รายชื่อผู้ใดมีขีดเส้นใต้ถือว่าผู้นั้นอยู่ในลาดับที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และให้ผู้น้ันไปรายงาน
ตัวด้วยตนเอง เพื่อทาสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สถานที่สาหรับรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕
๒. การรายงานตัวสาหรับทาสัญญาจ้างต้องใช้หลักฐานเอกสารประกอบด้วย
๒.๑ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๒ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๓ ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิตัวจริง อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
หลักฐานแสดงคุณวุฒินี้ต้องตรงกับคุณวุฒิที่ได้ระบุไว้ เมื่อสมัครคัดเลือก และต้องผ่านการ พิจารณาอนุมัติจากผู้มี
อานาจของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) และต้องเป็นคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. กาหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๔ ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๕ เอกสารแสดงระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๖ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ.
มายื่นด้วย (แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ตามแนบท้ายประกาศ)
๒.๗ รูปถ่ายแต่งกายแบบสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา และถ่าย
มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๒.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)

ในการนี้...

-๒ในการนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กาหนด และหลักฐานเอกสาร
ที่ต้องใช้ในวันรายงานตัวตามข้อ ๒.๑-๒.๘ ของผู้ใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ ในการจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากผลการสอบคัดเลือกครั้งนี้ (ยกเว้นมีเหตุผลและความจาเป็ น ให้ เป็นดุล พินิ จของ
มหาวิทยาลั ย ) ทั้งนี้ บัญชีผู้ ผ่ านการคัด เลื อ กได้ให้ขึ้นบั ญชีไว้ ๑ ปี นับ แต่วันขึ้นบั ญชี แต่ถ้ ามี การสรรหา
และเลื อ กสรรในตาแหน่ ง อย่ างเดี ย วกันนั้ นอี ก และได้ขึ้นบัญชีผู้ ผ่ านการคัด เลื อ กได้ ใหม่แล้ ว บั ญชีผู้ ผ่ าน
การคัด เลื อ กไว้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วุฒิปริญญา เอก ๒ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

วศส ๒๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นายจักรพงศ์

ตรีตรง

หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม
ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วุฒิปริญญา เอก ๑ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

วศส ๕๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นายทินกร มนต์ประภัสสร

หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ สานักงานวิทยาเขตวังไกล
กังวล เขต ๔ อาคารอานวยการ ห้องบุคลากร ชั้น ๒
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (พื้นที่ศาลายา) สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล วุฒิปริญญาเอก ๑ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

สถ ๕๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นายพิสิฐ

ตั้งพรประเสริฐ

หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม
ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นทีบ่ พิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการจัดการ วุฒิปริญญาเอก ๒ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

บธ ๖๐๐๑

นางสาวอรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล ลาดับที่ ๑-๒ ไปรายงานตัว ณ งานบุคลากร สานักบริหาร

๒

บธ ๖๐๐๒

นายวุทธิชัย

ลิ้มอรุโณทัย

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ อาคาร ๑๑๕ ปี ชั้น ๑
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกทีม่ ีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ต้องไปดาเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ และนามายื่นภายใน ๕ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เรื่อง
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาบรรจุใหม่ (ฉบับที่ ๓)

-๒สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นทีบ่ พิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมภาษาจีน) วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา
วุฒิปริญญาเอก ๑ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

บธ ๕๐๐๒

ชื่อ – สกุล
นายสมบัติ

แซ่เบ๊

หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ งานบุคลากร สานักบริหาร
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ อาคาร ๑๑๕ ปี ชั้น ๑
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง (พื้นทีเ่ พาะช่าง) สาขาวิชาประติมากรรม วุฒิปริญญาโท-เอก ๑ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

วพช ๓๐๐๒

นายณัฐภูมิ

มีเย็น

๒

วพช ๓๐๐๑

นายสมลักษณ์ วันทา

หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ วิทยาลัยเพาะช่าง
อาคารจุฑาธุช ห้องบุคลากร ชั้น ๑
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง (พื้นทีเ่ พาะช่าง) สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วุฒิปริญญาโท-เอก ๒ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

วพช ๖๐๐๓

นางสาวสุรางคนา ผิวมั่นกิจ

ลาดับที่ ๑-๒ ไปรายงานตัว ณ วิทยาลัยเพาะช่าง

๒

วพช ๖๐๐๕

นายทัสนะ

ก้อนดี

อาคารจุฑาธุช ห้องบุคลากร ชั้น ๑

๓

วพช ๖๐๐๖

นางสาวจิราพร

พ่วงนาค

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

๔

วพช ๖๐๐๑

นายบดี

บุดดา

๕

วพช ๖๐๐๗

นายปัญญา

บัวสุดตา

หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ต้องไปดาเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ และนามายื่นภายใน ๕ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เรื่อง
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาบรรจุใหม่ (ฉบับที่ ๓)

-๔สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

ศป ๑๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นางสาวจิตติมา

คงนุ่ม

หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ งานบุคลากร สานักบริหาร
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ อาคาร ๑๑๕ ปี ชั้น ๑
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-ภาษาไทย วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

ศป ๓๐๐๔

นางสาวเครือหวาย พรหมมา

ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ งานบุคลากร สานักบริหาร

๒

ศป ๓๐๐๑

นางสาวกมลชนก ธรรมมิกะ

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ อาคาร ๑๑๕ ปี ชั้น ๑

๓

ศป ๓๐๐๒

นายกฤตพล วังภูสิต

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

๔

ศป ๓๐๐๖

นางสาวกนกกาญจน์ นุกูล

๕

ศป ๓๐๐๕

นางสาวกรฎา สุขุม

๖

ศป ๓๐๐๓

นางสาวสุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์

สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-สังคม/มนุษย์ วุฒิปริญญาเอก ๒ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

ศป ๔๐๐๒

ชื่อ – สกุล
นางอภิษฎาข์

ศรีเครือดง

หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ สานักงานวิทยาเขตวังไกล
กังวล เขต ๔ อาคารอานวยการ ห้องบุคลากร ชั้น ๒
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ต้องไปดาเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ และนามายื่นภายใน ๕ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เรื่อง
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาบรรจุใหม่ (ฉบับที่ ๓)

-๕สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-ภาษาไทย วุฒิปริญญาเอก ๑ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

ศป ๕๐๐๑

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นายตามใจ อวิรุทธิโยธิน

ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ สานักงานวิทยาเขตวังไกล
กังวล เขต ๔ อาคารอานวยการ ห้องบุคลากร ชั้น ๒
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-ภาษาต่างประเทศ วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

ศป ๘๐๐๑

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาววิรตา ปัญจานนท์

ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม
ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

สังกัดคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา) สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
วุฒิปริญญาเอก ๑ อัตรา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

วท ๑๐๐๓

ชื่อ – สกุล
นางสาววราภรณ์

หมายเหตุ
ศรเดช

ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ สานักงานวิทยาเขตวังไกล
กังวล เขต ๔ อาคารอานวยการ ห้องบุคลากร ชั้น ๒
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ต้องไปดาเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ และนามายื่นภายใน ๕ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เรื่อง
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาบรรจุใหม่ (ฉบับที่ ๓)

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ............................................................
วันที่...........เดือน..............................................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า นายแพทย์ / แพทย์หญิง............................................................................................
ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพเวชกรรมเลขที่.............................................................ได้ทาการตรวจร่างกาย
นาย/ นาง/นางสาว.......................................................................................................ซึ่งได้ บรรจุเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่............เดือน..................................................พ.ศ.....................
ปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................ไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามรับ
ราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ดังนี้
(๑) วัณโรคในระยะอันตราย
(๒) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๔) โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
(๕) โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
สรุปความเห็นและข้อแนะนาของแพทย์................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)................................................................แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
หมายเหตุ (๑) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม
(๒) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออก
จากราชการ (ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

