ประกาศวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2561
ตามประกาศวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖1 จานวน 5 อัตรา โดยวิทยาลัยได้
ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งไปแล้ว นั้น
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1. การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองตามสถานที่ที่ระบุในแนบท้ายประกาศฯ เพื่อจัดทาสัญญาจ้างเป็น
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ตั้ งแต่ บัดนี้ถึ งวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้ นวั นหยุ ด
ราชการ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ 6000 ต่อ 2890
2. การรายงานตัวสาหรับทาสัญญาจ้างต้องใช้หลักฐานเอกสารประกอบด้วย
2.1 บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
2.๒ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
2.๓ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิตัวจริง อย่างใดอย่ างหนึ่ง พร้อมสาเนา 1
ฉบับ หลักฐานแสดงคุณวุฒินี้ต้องตรงกับคุณวุฒิที่ได้ระบุไว้เมื่อสมัครสอบ และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจของสถาบันการศึกษานั้นๆ และต้องเป็นคุณวุฒิ/สาขา/วิชาเอก ที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. กาหนดให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.4 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ.อ. มายื่นด้วย (แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้)
2.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่
เกิน ๖ เดือนและถ่ายในคราวเดียวกัน จานวน ๓ รูป
2.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ใน
กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) หนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 ใบ
แสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ

ในการนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ถือว่าผู้
นั้นสละสิทธิ์ในการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากผลการสอบแข่งขันครั้งนี้ (ยกเว้นมีเหตุผลและความ
จาเป็ นให้ เป็นดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย ) ทั้งนี้ บัญชีผู้ ผ่านการสอบแข่งขันได้ในแต่ล ะตาแหน่งของแต่ล ะ
หน่ ว ยงานให้ ขึ้น บั ญชีไว้ 1 ปี นั บ แต่วัน ขึ้น บัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลื อกสรรในแต่ล ะตาแหน่งอย่า ง
เดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันไว้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

(ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช)
อาจารย์ รักษาการแทน
ผู้อานวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

แนบท้ายประกาศวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ 5 เมษายน 2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
ตาแหน่งที่ 1 อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
(จานวน 3 ตาแหน่ง)
ลาดับที่ เลขประจาตัว

ชื่อ-สกุล

1

วนร 002

นายภูริ

ชุณห์ขจร

2

วนร 003

นายสราวุธ

เนียรวิฑูรย์

3

วนร 004

นางสาวดนุปวัน

ชูวงษ์

หมายเหตุ
ลาดับที่ 1-3 ไปรายงานตัว ณ
ศูนย์
ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 2 อาคารสิ
รินธร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11
เมษายน 2561 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ตาแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คุณวุฒิปริญญาตรี) (จานวน 1 ตาแหน่ง)
ลาดับที่ เลขประจาตัว

ชื่อ-สกุล

1

วนร 003

นายระภีพงษ์

อุปมา

2

วนร 001

นางสาวปภาวรินทร์ หนูโต

3

วนร 002

นายธนู

ดวงชื่น

หมายเหตุ
ลาดับที่ 1 ไปรายงานตัว ณ ศูนย์ภาษา
และอาเซียนศึกษา ชั้น 2 อาคารสิรินธร
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11
เมษายน 2561 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ตาแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คุณวุฒิปริญญาโท) (จานวน 1 ตาแหน่ง)
ลาดับที่ เลขประจาตัว

ชื่อ-สกุล

1

วนร 002

นางสาวอาไพ

2

วนร 003

นางสาวอังคณา

3

วนร 006

นางสุปราณี

หมายเหตุ

บูรณกิตติภิญโญ ลาดับที่ 1 ไปรายงานตัว ณ ศูนย์ภาษา
และอาเซียนศึกษา ชั้น 2 อาคารสิรินธร
เนตรจินดา
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
โพเวลล์
ออกแบบ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11
เมษายน 2561 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ............................................................
วันที่............เดือน..................................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า นายแพทย์ / แพทย์หญิง........................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่...................................................................ได้ทาการตรวจร่างกาย
นาย/ นาง/นางสาว.............................................................................................................ซึ่งได้บรรจุเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่............เดือน.....................................พ.ศ......................
ปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว......................................................................ไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
รับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ดังนี้
(๑) วัณโรคในระยะอันตราย
(๒) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๔) โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
(๕) โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
สรุปความเห็นและข้อแนะนาของแพทย์...............................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)................................................................แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
หมายเหตุ (๑) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม
(๒) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างการสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ
(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

