ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ จานวน ๘ อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา
๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ ข้อ ๑๘ แห่งข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ปรากฏ
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นผูว้ ิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรค
ที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูก...

-๒(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสอบเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ. พุทธมณฑลสาย ๕
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เว้นหยุดราชการ)
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕, ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๕,๒๑๕๐ หรือที่เว็บไซด์
ttp://hr2.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th
๓.๒ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และต้องยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง
๓.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร
๓.๔ ผู้สมัครสามารถปริ้นใบสมัครตามแนบท้ายประกาศฯ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
http://hr2.rmutr.ac.th
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
อัตราค่าสมัคร ๒๐๐ บาท
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๕.๑ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๒ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มี
อานาจว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง ตามที่กาหนดในแนบท้ายประกาศฯ และต้องไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบผ่านการทดสอบ
๕.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๑ ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๕.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า สาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๖. เงื่อนไข...

-๓๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้ อมทั้งยื่นหลั กฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้ว น ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ เข้ารับการสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผูส้ มัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กองบริหารงานบุคคล
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรือที่เว็บไซต์ http://hr2.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
๘.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๘.๒ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
สาหรับรายละเอียดในการคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะแจ้ง
ให้ทราบในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่าน
การคัดเลื อกได้คะแนนการประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในลาดับที่สู งกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสรรหาและเลือกสรร
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอื่น
๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามลาดับคะแนนสอบ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑล สาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และทาง
เว็บไซต์ http://hr2.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th สาหรับวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะเรียงลาดับที่จากผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนน
การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า

-๔ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่ว ไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไ ว้ในประกาศ
รับ สมัคร ทั้ง นี้ป ริญญาบัต รหรือ ประกาศนีย บัต รที่เ ป็น คุณ สมบัติเ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้อ งผ่า นการ
อนุมัติจ ากผู้มีอานาจไม่ห ลัง วัน รับ สมัค รวัน สุด ท้า ย (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และเป็น ปริญ ญาและหรือ
ประกาศนียบัตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว และ/หรือที่ ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิแล้วเท่านั้น สาหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิ ที่ ก.พ./สกอ. รับรองคุณวุฒิแล้ว เช่น กัน
หากผู้สมัครพยายามปกปิดหรือแจ้ง ข้อความเท็จเพื่อประโยชน์แห่งตนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบ
ในขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลังจะไม่ได้รั บการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่อันเป็น
เหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไม่อาจเรียกตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้
จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการคัดเลือกได้ และจะยื่นคาร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในภายหลังเมื่อพ้นกาหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ของแต่ละหน่วยงานให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้า
หากมีการคัดเลือกในตาแหน่งอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างและคาสั่งจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๑.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๑.๒ ผูผ้ ่านการคัดเลือก จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ กาหนด
๑๑.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๑๑.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ.อ. ข้อ ๒ (๕) มายื่นด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๒/๒๕๖๐
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (ปฏิบัติงำนพื้นที่ศำลำยำ) วุฒิปริญญำเอก
วุฒปริญญำโท ๑ อัตรำ ปริญญำเอก ๑ อัตรำ
อัตราค่าจ้าง
-วุฒิปริญญาโท เดือนละ ๒๒,๗๕๐ บาท
- วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๒๗,๓๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๑๕,๐๐๐ บาท
เป็นระยะเวลา ๓๐ เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หรือวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
สาขาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ สาขาวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
๔. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชา
การจัดการด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๕. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา และด้านงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการหรือในสารที่เป็นที่ยอมรับ จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
กรณีรับวุฒิปริญญาโท
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะแผน ก ในการทาวิทยานิพนธ์ และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากรายวิชา
ที่ต้องการ
๔. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา และด้านงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการหรือในสารที่เป็นที่ยอมรับ จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-๒ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนของคณะฯ
๒. จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
๓. ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
๔. งานวิจัย
๕. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม
๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา
๗. งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-3หน่วยงานที่บรรจุ คณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป -คณิตศาสตร์ (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา)
จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก
อัตราค่าจ้าง
- วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๒,๗๕๐ บาท
- วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๒๗,๓๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๑๕,๐๐๐ บาท
เป็นระยะเวลา ๓๐ เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หรือ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ
๔. หากมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรณีรับวุฒิปริญญาโท
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หรือ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ที่
สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะแผน ก ในการทาวิทยานิพนธ์ และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือคุณวุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือ
พิจารณาจากรายวิชาที่ต้องการ
๔. หากมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนในคณะศิลปศาสตร์
๒. จัดทาโครงการสอน
๓. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๕. งานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- ๔หน่วยงานที่บรรจุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จานวน ๓ อัตรา

๑ ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จานวน ๑ อัตรา
วุฒิปริญญาโท
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๒,๗๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก
ในการทาวิทยานิพนธ์ และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิศิลปบัณฑิต, ศิลปกรรมบัณฑิต, เทคโนโลยีบัณฑิต
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากรายวิชาที่ต้องการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนและจัดทาโครงการสอน เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ทางานวิจัย ค้นคว้านวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๓. ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๕๒ ตาแหน่งอาจารย์

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จานวน ๑ อัตรา
วุฒิปริญญาโท
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๒,๗๕๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง, สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากรายวิชาที่ต้องการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนและจัดทาโครงการสอน เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ทางานวิจัย ค้นคว้านวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๓. ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๖๓ ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (พื้นที่ศาลายา) จานวน ๑ อัตรา
วุฒิปริญญาโท จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๒,๗๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิศิลปกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน, สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะแผน ก
ในการเรียนวิทยานิพนธ์
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน คุณวุฒิศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หรือตกแต่งภายใน และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากรายวิชาที่ต้องการ
๔. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ในระดับภาคีสถาปนิก
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนและจัดทาโครงการสอน เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ทางานวิจัย ค้นคว้านวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๓. ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๗หน่วยงานที่บรรจุ

วิทยาลัยเพาะช่าง จานวน ๒ อัตรา

๑. ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบภายใน (ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง) จานวน ๑ อัตรา
วุฒิปริญญาโท-เอก
อัตราค่าจ้าง
-วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๒,๗๕๐ บาท
-วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๒๗,๓๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๑๕,๐๐๐ บาท
เป็นระยะเวลา ๓๐ เดือน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิสถาปัตยกรรมดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด.) หรือชื่อปริญญาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน, สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน, หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) หรือคุณวุฒิสถาปัตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาภูมิ
ทัศน์ (แผน ก) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม หรือออกแบบตกแต่งภายใน จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
กรณีรับวุฒิปริญญาโท
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) หรือคุณวุฒิสถาปัตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน, สาขาวิชาการ
ออกแบบตกแต่งภายใน, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน, สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาภูมิทัศน์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ที่สาเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะแผน ก ในการเรียนวิทยานิพนธ์
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) หรือคุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาออกแบบภายใน, สาขาวิชาการออกแบบ
ตกแต่งภายใน, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากรายวิชาที่ต้องการ
๔. ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม หรือออกแบบตกแต่งภายใน จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-๘ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ภาระงานสอนในวิทยาลัยเพาะช่าง
๒. จัดทาโครงการสอน (มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการทาสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี)
๓. ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๙๒. ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา (ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง) จานวน ๑ อัตรา
วุฒิปริญญาโท
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๒,๗๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ (ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการทาวิทยานิพนธ์ และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ หรือพิจารณาจากรายวิชาที่ต้องการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนในวิทยาลัยเพาะช่าง
๒. จัดทาโครงการสอน (มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการทาสื่อการสอน
ได้เป็นอย่างดี)
๓. ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เกณฑ์สอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาบรรจุใหม่ ที่ผู้สมัคร
จะต้องนาหลักฐานมายื่นในวันสมัคร แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

-ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาบรรจุใหม่ (ฉบับที่ ๓)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจาบรรจุใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ (๗.๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖/ว๒๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แนว
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง แนวทางการบริห ารเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
บรรจุใหม่ (ฉบับที่ ๓)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจาบรรจุใหม่ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ระดับคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาบรรจุใหม่
ต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้
(๔.๑) อาจารย์ทั่วไปทุกสาขาวิชา (ยกเว้น ตามข้อ (๔.๒)) ต้องมีหลักฐาน
ประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่แสดงระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้
- คะแนน TOEIC (๙๐๐ คะแนน)
ไม่ต่ากว่า
๕๐๐ คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ากว่า
๔๗๓ คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ากว่า
๑๒๐ คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL (Internet Based)
ไม่ต่ากว่า
๕๒ คะแนน หรือ
- คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ากว่า
๔.๐ คะแนน หรือ
- คะแนน TU-GET (๑,๐๐๐ คะแนน) ไม่ต่ากว่า
๔๕๐ คะแนน หรือ
- คะแนน CU-TEP (๑๒๐ คะแนน)
ไม่ต่ากว่า
๕๐ คะแนน

-๒(๔.๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ), สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และ
อาจารย์ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่แสดงระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้
- คะแนน TOEIC (๙๐๐ คะแนน)
ไม่ต่ากว่า
๖๕๐ คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ากว่า
๕๓๐ คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ากว่า
๑๖๗ คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL (Internet Based)
ไม่ต่ากว่า
๗๒ คะแนน หรือ
- คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ากว่า
๖.๐ คะแนน หรือ
- คะแนน TU-GET (๑,๐๐๐ คะแนน) ไม่ต่ากว่า
๕๒๕ คะแนน หรือ
- คะแนน CU-TEP (๑๒๐ คะแนน)
ไม่ต่ากว่า
๖๕ คะแนน ”
ข้อ ๕. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจาบรรจุใหม่ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ผู้สมัครที่มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๔
ต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถตามข้อ ๔ และยื่นผลทดสอบภายใน ๕ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยยังมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด ให้พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง และนามายื่น
ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจ้างทดลองงาน และเมื่อครบหนึ่งปีแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
ยังมีผลสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้ยื่นขออนุมัติขยายเวลาได้จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้าง หาก
ผลคะแนนไม่สามารถผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะนามาพิจารณาการต่อสัญญาจ้างในครั้งต่อไป”
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาบรรจุใหม่
“ข้อ ๘ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ ที่ได้รับการจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน
๒๕๕๙ ถึงประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เ ป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดไปพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งตามข้อ ๔ ของ
ประกาศฉบับนี้ และนามายื่นต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ และเมื่อ
ครบหนึ่งปีแล้วพนักงานมหาวิทยาลัยยังมีผลสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้ยื่นขออนุมัติขยายเวลาได้
จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้าง หากผลคะแนนไม่สามารถผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะนามา
พิจารณาการต่อสัญญาจ้างในครั้งต่อไป
ข้อ ๙ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการเทียบตาแหน่ง ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารเทีย บต าแหน่ งทางวิช าการของพนั กงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๗ หากผลสอบ
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๔ ให้พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งตามข้อ ๔ นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้

-๓ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติ
ตามประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และให้ถือเป็นที่สุด”
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)

ใบสมัครเลขที่........................

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) .............................................................................................
สัญชาติ .................. เกิดวันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ............ อายุ ............... ปี เป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาคุณวุฒิ ........................... สาขา/วิชาเอก .......................................................................................
คณะ .............................................................. จากสถานศึกษา ................................................... ................
ประเทศ ..................................... ปีที่สาเร็จการศึกษา (พุทธศักราช) ........................... คะแนนเฉลี่ย...........
ขอสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง.........................................................................สังกัด.....................................................................
ประจาสาขาวิชา............................................................................................................................................
จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย ..................................................
ถนน ................................................ ตาบล/แขวง ............................................. อาเภอ/เขต .....................
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ .......................................
อาชีพ
ลูกจ้าง / พนักงานของรัฐ
ข้าราชการ ตาแหน่ง ........................................................
พนักงานราชการ ตาแหน่ง ..................................................................

กาลังศึกษาต่อ

อื่นๆ ........................................................................................................................................
สถานที่ทางาน กรม/บริษัท ........................................................... กอง/แผนก ..........................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ............................................ ออกให้ ณ อาเภอ/เขต ...................................
จังหวัด .......................................... วันเดือนปีที่ออกบัตร....................................หมดอายุ...........................
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า

-๒๒. ประวัติการศึกษา
สาขา / วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

ตาแหน่ง /ลักษณะงาน

เงินเดือนสุดท้าย
ก่อนออก

วุฒิที่ได้รับ

ชื่อสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตั้งแต่ ......ถึง .......

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

เหตุผลที่ออก

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

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

-๓๕. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คือ
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ๑ ฉบับ
) สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
) สาเนาใบแสดงระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ๑ ฉบับ
) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
) สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
) รูปถ่ายไม่สวมแว่นตาดา ๓ ใบ
) อื่น ๆ ...................................................................................................................... ........
........................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

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

[ ] หลักฐานครบถ้วน
[ ] มีปญ
ั หา คือ
.....................................................................
ลงลายมือชื่อ........................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
........./................../............

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

-๔ให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ – สกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่อยู่เดียวกันทุกช่อง
หากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องแจ้งให้กองบริการงานบุคคล สานักงานอธิการบดีทราบ (กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง)
ชื่อ-สกุล..........................................................................................
ที่อยู่................................................................................................
……………………………………………………………...............................
…………………รหัสไปรษณีย์....................................................

ชื่อ.......................................................................
ที่อยู่....................................................................
............................................................................
.....................รหัสไปรษณีย์................................

ชื่อ-สกุล..........................................................................................
ที่อยู่................................................................................................
……………………………………………………………...............................
…………………รหัสไปรษณีย์.......................................................

ชื่อ.......................................................................
ที่อยู่....................................................................
............................................................................
.....................รหัสไปรษณีย์................................

ชื่อ-สกุล..........................................................................................
ที่อยู่................................................................................................
……………………………………………………………...............................
…………………รหัสไปรษณีย์.....................................................

ชื่อ.......................................................................
ที่อยู่....................................................................
............................................................................
.....................รหัสไปรษณีย์................................

แบบคาร้องขอสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
เขียนที่..................................................
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ................
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร………………………………………..……………………………….……………….
สาขาวิชา/วิชาเอก.......................................................................................โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษา
ชื่อ...................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................................พ.ศ.........
(ภายในวันปิดรับสมัคร) มีความประสงค์ที่จะสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาแหน่ง..........................................................................................ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร).....................................................สาขาวิชา/วิชาเอก..............................................
(วันรับสมัคร) ระหว่างวันที่...........เดือน.......................พ.ศ.........ถึงวันที่........เดือน........................พ.ศ..........
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่นหลักฐานการศึกษาไว้ก่อน ดังนี้
๑............................................................................................................................... ...........
๒..................................................................................................................... ......................
๓..........................................................................................................................................
๔.......................................................................................... .................................................
๕............................................................................................................................ ...............
๖...........................................................................................................................................
๗............................................................................................................................ ...............
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัครอันมีผลให้ข้าพเจ้าไม่มีสิ ทธิส มัคร และไม่มีสิ ทธิเข้า
รับการคัดเลื อกตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง

..................................................................
(..............................................................)
ผู้สมัคร

