ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ตามทีไ่ ด้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ คุณวุฒิ
ปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน ๑๐ อัตรา โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๑,๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ไปแล้ว นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑. การรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
(ลาดับที่ ๑) ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองตามสถานที่ที่ระบุในแนบท้ายประกาศฯ เพื่อทาสัญญาจ้างเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ สถานที่สาหรับรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หรือ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖, ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๕
๒. การรายงานตัวสาหรับทาสัญญาจ้างต้องใช้หลักฐานเอกสารประกอบด้วย
๒.๑ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๒ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๓ ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิตัวจริง อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
หลักฐานแสดงคุณวุฒินี้ต้องตรงกับคุณวุฒิที่ได้ระบุไว้เมื่อสมัครคัดเลือก และต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
(๙ มิถุนายน ๒๕๖๓) และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. กาหนดให้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๔ ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๕ เอกสารแสดงระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตัวจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๖ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ.
มายื่นด้วย (แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สามารถ Download ได้ท่ีเว็บไซต์
http://hr.rmutr.ac.th)
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 หากผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กาหนด และหลักฐานเอกสาร
ที่ต้องใช้ในวันรายงานตัวตามข้อ ๒.๑-๒.๘ ของผู้ใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ ในการจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากผลการสอบคัดเลือกครั้งนี้
ทั้งนี้. ..

-๒–
การขึ้น บั ญชีผู้ ผ่ า นการเลื อกสรร จะขึ้นตามตาแหน่ง ของแต่ล ะหน่ว ยงาน โดยให้ เรี ยงลาดับ ที่
จากผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรที่ไ ด้ คะแนนรวมสู งลงมาตามลาดับ ในกรณี ที่มีผู้ ผ่ านการเลื อกสรร ได้ค ะแนนรวม
เท่ากัน ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้า ได้ค ะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่งเท่ากัน ให้ ผู้ ได้ คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ งมากกว่าเป็ น ผู้ อยู่ ใ นลาดับ ที่สู งกว่า ถ้ายั งคงได้ คะแนนเท่า กัน อีก ให้ ผู้ ได้รับ เลขประจาตัว สรรหา
และเลื อ กสรรก่อ นเป็ น ผู้ อยู่ ในลาดับ ที่สู ง กว่า
ทั้งนี้ บั ญชีผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กได้ให้ ขึ้นบั ญชีไว้ ๑ ปี นับ แต่วันขึ้น บัญชี แต่ถ้ ามี การสรรหาและ
เลื อ กสรรในตาแหน่ง อย่ า งเดีย วกัน นั้ น อี ก และได้ขึ้นบั ญชีผู้ ผ่ านการคั ด เลื อกได้ ใหม่แล้ ว บัญชีผู้ ผ่ า นการ
คัด เลื อกไว้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ
๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามกาหนดเวลา
๔. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในตาแหน่งที่สอบได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
สาขาวิชาการจัดการ จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

บธ 101

ชื่อ – สกุล
นางสาวพรพิมล

หมายเหตุ

ขาเพชร

ให้ไปรายงานตัว ณ งานบุคลากร สานักบริหาร
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ อาคาร ๑๑๕ ปี ชั้น ๑
ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สาขาวิชาการตลาด จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนด
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง (พื้นที่เพาะช่าง)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

วพช 0๐๔

ชื่อ – สกุล
นายพสุกิตติ์

หมายเหตุ

จันทร์แจ้ง

ให้ไปรายงานตัว ณ วิทยาลัยเพาะช่าง
ห้องบุคลากร อาคารจุฑาธุช ชั้น ๑
ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-สังคม/มนุษย์ จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

ศป 2๐๔

นางสาวมณรดา

ศิลปบรรเลง

๒

ศป ๒๐๗

นางสาวพิมพ์กมล

เกษแก้ว

ลาดับที่ ๑ ให้ไปรายงานตัว ณ วิทยาลัยเพาะช่าง
ห้องบุคลากร อาคารจุฑาธุช ชั้น ๑
ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

๑

วศส 0๐๑

ชื่อ – สกุล
นางสาวณิชาณัช

เกศมุกดา

หมายเหตุ
ให้ไปรายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑
ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ............................................................
วันที่...........เดือน..............................................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า นายแพทย์ / แพทย์หญิง............................................................................................
ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพเวชกรรมเลขที่.............................................................ได้ทาการตรวจร่างกาย
นาย/ นาง/นางสาว.....................................................................................................ซึ่งได้บรรจุเข้าเป็นพนักงาน
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)

หมายเหตุ ในใบรับรองแพทย์วันที่บรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิยาลัย ผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่ต้องให้แพทย์ระบุวันที่บรรจุ

