-1-

ประกาศวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖1
ด้ว ยวิทยาลั ย ผู้ ป ระกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรั ตนโกสิ นทร์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาศัย
อานาจตามความในข้อ (๑1.3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหาร
และการดาเนินงานวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชือ่ ตาแหน่ง รายละเอียดการจ้าง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒. เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ. ดังนี้
๒.๑ วัณโรคระยะอันตราย
๒.๒ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๒.๓ โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๔ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. เป็น ผู ้อ 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

-2๘. 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 เ ป็ น เพศชายต้อ งผ่ านการเกณฑ์ท หารแล้ ว หรื อ ได้ รับ การยกเว้ น การเกณฑ์ ทหาร
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๘ โดยอนุโลม
๓. วิธีการรับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กติ ด ต่ อ ขอรั บ และยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึก ษา อาคารสิรินธร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่
ศาลายา) ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑9 – ๒3
มีนาคม ๒๕๖1 ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือดูรายละเอียด
ได้ทางเว็บไซต์ http://lc.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ 6000 ต่อ 2890 โดยสามารถพิมพ์ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ไม่มี
๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลือกสมัครได้เพียง ๑ ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
๕.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อม
ทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับ
สมัครกาหนด วิทยาลั ยผู้ ประกอบการสร้ างสรรค์นานาชาติรัตนโกสิ นทร์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น
๕.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวั นปิดรับสมัคร (วันที่ ๒3 มีนาคม ๒๕๖1) ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

-35.4 ผู้สมัครตาแหน่งอาจารย์ ต้องมีหลักฐานประกอบการสมั ครเข้ารับการคัดเลือก ที่แสดง
ระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้
- คะแนน TOEIC (990 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า
650 คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ากว่า
530 คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL (Computer Based)
ไม่ต่ากว่า
167 คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL (Internet Based)
ไม่ต่ากว่า
72 คะแนน หรือ
- คะแนน IELTS (Academic Module)
ไม่ต่ากว่า
6.0 คะแนน หรือ
- คะแนน TU-GET (1,000 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า
525 คะแนน หรือ
- คะแนน CU-TEP (120 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า
65 คะแนน
5.5 ผลการทดสอบตามข้อ (5.4) ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบผ่านการทดสอบ
และหากผู้สมัครผ่านการคัดเลือก แต่มีคะแนนในวันสมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด สามารถขอยื่นผลการทดสอบ
อีกครั้งภายใน 1 ปี หลังจากเริ่มเข้าปฏิบัติงาน
๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๖.๑ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือ
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
นั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติไม่หลังวันสุดท้ายของการรับ
สมัคร
๖.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่
เกิน ๖ เดือนและถ่ายในคราวเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๖.๔ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๕ สาเนาหลักฐานที่ แสดงว่าเป็นผู้ ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ
ได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน ๑ ฉบับ
6.6 สาเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คั ด เลื อ ก และก าหนดวั น เวลา สถานที่ ใ นการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ๒6 มี น าคม 2561 ทางเว็ บ ไซต์
http://lc.rmutr.ac.th หรือ www.rmutr.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อ
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 ทั้งนี้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (วันที่ ๒3 มีนาคม ๒๕๖1) และเป็นปริญญาและ
หรือประกาศนียบัตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว หรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
แล้ว สาหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ./สกอ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน หากผู้สมัครพยายาม

-4ปกปิ 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
ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่อัน
เป็นเหตุให้วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ไม่อาจเรียกตัว เพื่อจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิท ยาลัย ได้จะถือว่าเป็ นความบกพร่องของผู้ ผ่านการคัดเลือกได้ และจะยื่นคาร้องขอรับการจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อพ้นกาหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ กาหนดวิธีการคัดเลือกด้วยการ
สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
๘.๑ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์
ซึ่งพิจ ารณาจากประวัติส่ว นตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น
๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
การจัดจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
ในกรณีที่มผี ู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ถ้ามีก รณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ คือ
1. ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
2. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
3. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
กาหนดเวลา
4. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๑๐. การทาสัญญาจ้างและคาสั่งจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๐.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๐.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์
นานาชาติรัตนโกสินทร์ กาหนด
๑๐.๓ ผู้ผ่ านการคัดเลือก ในวันที่ทาสั ญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลู กจ้าง
ของส่ ว นราชการ พนั กงานราชการ หรื อ ลู กจ้ างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิ ส าหกิจ หรือ พนัก งานหรื อ
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
แนบท้ายประกาศวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖1
1. ตาแหน่ง

อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ) คุณวุฒิปริญญาโท
จานวน 3 อัตรา

ปฏิบัติงานที่

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา)
อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท เดือนละ 22,750 บาท และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ด้านภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษด้านประสบการณ์ในการ
ทางานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (รับวุฒิปริญญาโท)
1. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร การ
จัดการธุรกิจการบริการ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านศิลปะ
และเทคโนโลยีการประกอบอาหารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และสามารถใช้ประกอบการยื่นขอดารงตาแหน่งทางวิชาการได้อย่างน้อย 1 ชิ้นในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4. มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
6. สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือก แต่มี
คะแนนในวันสมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด สามารถขอยื่นผลการทดสอบอีกครั้งภายใน 1 ปี หลังจากเริ่มเข้า
ปฏิบัติงาน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ย วกับ การเรีย นการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิช าการและ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทา นุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. งานสอนของคณะฯ
2. จัดทาโครงการสอน
3. ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
4. งานวิจัย
5. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
7. งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จานวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงานที่

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา)
อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท เดือนละ 22,000 บาท และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ด้านภาษาต่างประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (รับวุฒิปริญญาโท)
1. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ การบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทางานบริหารงานทั่วไปที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการดาเนินการ
4. มีประสบการณ์การบริหารงาน/การเป็นหัวหน้าหน่วยงานภายในขององค์กร
5. สามารถสื่อสารและจัดทาเอกสารทางวิชาการและทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษได้
6. มีประสบการณ์ในการทางาน ติดต่อ ประสานงานกับ หน่วยงาน องค์กร ในระดับประเทศ หรือ
องค์กรระหว่างประเทศ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. ถ้ามีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมายื่นจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติงานระดับกลางที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การจัดทางบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดินประจาปี
๒. กากับ ตรวจสอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
๓. รวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. จัดวางระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุของหน่วยงาน
๕. การจัดทาแผนอัตรากาลัง การประเมินพนักงาน ลูกจ้าง
๖. งานประสานงาน กากับ ติดตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด และรายงานผล
๗. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ข้อมูล สารสนเทศของหน่วยงาน
๘. จัดทาบัญชี จัดทารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจาเดือน
๙. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จานวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงานที่

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา)
อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 18,000 บาท และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ด้านภาษาต่างประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (รับวุฒิปริญญาตรี)
1. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ การบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น MS
Office เป็นต้น
4. สามารถสื่อสารและจัดทาเอกสารทางวิชาการและทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษได้
5. ถ้ามีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า ๒ ปีจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. ถ้ามีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมายื่นจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิช าการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. กลั่นกรองหนังสือก่อนเสนอผู้อานวยการ, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๒. เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน (ลับ)
๓. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณผลประโยชน์ประจาเดือน ประจาปีงบประมาณ
๔. จัดทาหนังสือโต้ตอบ และเอกสารสารสนเทศของหน่วยงาน
๕. บันทึกเรื่องแจ้งเวียนประกาศ ข้อบังคับ และเรื่องอื่นๆ ให้บุคคลากรในสถาบันทราบ
๖. จัดระบบการเก็บเอกสารตามหลัก ๕ ส และการทาลายเอกสารตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ
๗. การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ การรายงานพัสดุประจาปี ของหน่วยงาน
๘. จัดทาข้อมูลงานบุคลากร การทาสัญญาจ้าง รายงานการลา การลงชื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน
๙. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)

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

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

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
สาขา / วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย
ตลอด
หลักสูตร

ชื่อสถานศึกษา

ตาแหน่ง /ลักษณะงาน

เงินเดือนสุดท้าย
ก่อนออก

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

วุฒิที่ได้รับ

ระยะเวลา
ตั้งแต่ปี....ถึง .......

ปวช./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ

๓. ประวัติการทางาน
ชื่อสถานที่ทางาน

เหตุผลที่ออก

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

............................................................................................................................. .......
...................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการข้อความ
ตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

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

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

กองคลังได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จานวน…---…..บาท
ไว้แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินที่....................เล่มที่................
ลงลายมือชื่อ............................................เจ้าหน้ าที่รับเงิน
............/................../............

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

ชื่อ – สกุล..........................................................
ที่อยู่....................................................................
............................................................................
............................รหัสไปรษณีย์.........................

ชื่อ – สกุล.....................................................................
ที่อยู่..............................................................................
......................................................................................
................................รหัสไปรษณีย์...............................

ชื่อ – สกุล..........................................................
ที่อยู่....................................................................
............................................................................
............................รหัสไปรษณีย์.........................

-๕แบบคาร้องขอสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร........................................................................................................
วิชาเอก/สาขา................................................................................................โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ
......................................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ...................
(ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กรม/สานักงาน......................................................................................ตาแหน่ง..................................................
ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญา/ประกาศนียบัตร)......................................................................................
วิชาเอก/สาขา........................................................................ระหว่างวันที่............เดื อน.....................พ.ศ...........
ถึงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ......................พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่น (หลักฐานการศึกษา)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .....................................ไว้ก่อน
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. ยังมิได้รับรองวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามวุฒิ
ของตาแหน่ งที่ข้าพเจ้ าสมัครอันมีผลทาให้ ข้าพเจ้าไม่มีสิ ทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น
ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง
................................................................
(..............................................................)
ผู้สมัคร

