ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เข้ าเป็ น พนั กงานมหาวิทยาลั ย ต าแหน่ งอาจารย์ จ านวน ๗ อั ตรา วุฒิ ปริญ ญาโท และปริญญาเอก สั งกั ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกั บ ข้ อ ๑๘ แห่ ง ข้อ บัง คับ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนัก งานมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับ สมัครบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 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) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(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 ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๑-๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ job.rmutr.ac.th หรือ rmutr.thaijobjob.com คลิกที่หัวข้อ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูป File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล และเก็บหลักฐานการชาระเงิน
ไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.๒ การชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตั้งแต่วันที่ ๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ผู้สมัครสอบสามารถชาระเงินได้ ๓ ช่องทาง คือ
(๑) ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สมัครนาแบบฟอร์มการชาระเงินตาม (๓) ไปชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บ
หลักฐานการชาระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชาระเงิน หากพบว่า
ไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาทีช่ าระเงินภายใน ๒๔ ชัว่ โมง หลังจากที่ชาระเงินแล้ว
(๒) การชาระเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
ผู้สมัครสอบเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ “จ่ายเงิน” จากนั้นค้นรายการโดยระบุ
“๘๐๔๒๑” และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref ๑ : เลขชาระเงิน ๑๐ หลัก และ Ref ๒ : เลขประจาตัวประชาชน จากนั้น
ใส่จานวนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร และใส่รหัสยืนยันการชาระเงินของท่านและกดเสร็จสิน้ โดยต้องชาระเงิน
ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และให้เก็บหลักฐานการชาระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย

(๓) การชาระ...

-๓(๓) การชาระเงินผ่าน ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ต้องเป็นชื่อของ
ผู้สมัครสอบเท่านั้น) สามารถเลือกชาระเงินโดยนาแบบฟอร์มการชาระเงินตาม ข้อ ๓.๑ (๓) ไปทารายการชาระเงิน
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชาระ
ค่าบริการ/ เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” และใส่รหัส Company Code คือ “๘๐๔๒๑“ จากนั้นใส่
หมายเลขอ้างอิง Ref ๑ : เลขชาระเงิน ๑๐ หลัก และ Ref ๒ : เลขประจาตัวประชาชน ใส่จานวนเงินเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ระบบจะทาการหักชาระค่าธรรมเนียมธนาคาร ๓๐ บาท) โดยต้องชาระเงินภายใน
เวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และให้เก็บหลักฐานการชาระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก จานวน ๒๐๐ บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการชาระเงินของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชาระค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๓.๔ ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะ
กาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการคัดเลือก และสามารถเข้าไปพิมพ์
ใบสมัครพร้อมเลขประจาตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ก่อนสมัคร อ่านและทาความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร และขั้นตอนการกรอก
ใบสมัครให้ถี่ถ้วนก่อนทาการกรอกใบสมัคร
๔. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์
๔.๑ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มี
อานาจว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์ หรือหลักฐานอื่นตามเงื่อนไขของสาขานั้น ๆ
ที่กาหนดในแนบท้ายประกาศฯ
๔.๔ สาเนาแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง ตามที่กาหนดในแนบท้ายประกาศฯ
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อวันที่กากับไว้ด้วย
๕. 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
๖.ประกาศ...

-๔๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ กองบริหารงานบุคคล
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th www.rmutr.ac.th และ
rmutr.thaijobjob.com
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
๗.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๗.๒ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
สาหรับรายละเอียดในการคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะแจ้ง
ให้ทราบในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่าน
การคัดเลื อกได้คะแนนการประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่ าเป็นผู้ อยู่ในลาดับที่สู งกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสรรหาและเลือกสรร
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอื่น
๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 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://hr.rmutr.ac.th www.rmutr.ac.th และ rmutr.thaijobjob.com สาหรับวัน เวลา
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะขึ้นตามตาแหน่งของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เรียงลาดับที่
จากผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับ ที่สงู กว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศ
รับสมัคร ทั้งนี้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบั ตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งจะต้องผ่านการ
อนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และเป็นปริญญาและหรือ
ประกาศนียบัตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว และ/หรือที่ ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิแล้วเท่านั้น สาหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ./สกอ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน
หากผู้สมัคร…

-๕–
หากผู้สมัครพยายามปกปิดหรือแจ้งข้อความเท็จเพื่อประโยชน์แห่งตนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบ
ในขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่อันเป็น
เหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไม่อาจเรียกตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้
จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการคัดเลือกได้ และจะยื่นคาร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในภายหลังเมื่อพ้นกาหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ของแต่ละหน่วยงานให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้า
หากมีการคัดเลือกในตาแหน่งอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ
๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามกาหนดเวลา
๔. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สอบได้
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างและคาสั่งจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๐.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๐.๒ ผูผ้ ่านการคัดเลือก จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ กาหนด
๑๐.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๑๐.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ.อ. ข้อ ๒ (๕) มายื่นด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวนลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑/๒๕๖๕
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงานพื้นทีศ่ าลายา) จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วุฒิปริญญาเอก
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วุฒิปริญญาเอก
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า หรือไกล้เคียงกับวิศวกรรมแหล่งน้า และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา
วิศวกรรมแหล่งน้า หรือไกล้เคียงกับวิศวกรรมแหล่งน้า
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนของคณะฯ
๒. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๓. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา และงานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
๔. งานวิจัย
๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๒หน่วยงานที่บรรจุ คณะบริหารธุรกิจ จานวน ๔ อัตรา
๑. ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จานวน ๒ อัตรา
วุฒิปริญญาเอก
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) หรือบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) สาขาวิชาการบัญชี หรือบัญชีดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ทาดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับ
ด้านบัญชี
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนของคณะฯ
๒. จัดทาโครงการสอน
๓. ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม
๕. งานประกันคุณภาพการศึกษา
๖. งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๓๒. ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด (ปฏิบัติงานพื้นทีศ่ าลายา) จานวน ๑ อัตรา
วุฒิปริญญาเอก
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องที่เน้นงานวิจัยในระดับปริญญาเอกทางด้านการตลาด และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนของสาขาวิชาและคณะฯ
๒. จัดทาโครงการสอน
๓. ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม
๕. งานประกันคุณภาพการศึกษา
๖. งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๔๓. ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด (ปฏิบัติงานพื้นทีบ่ พิตรพิมุข จักรวรรดิ) จานวน ๑ อัตรา
วุฒิปริญญาเอก
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รับวุฒิปริญญาเอก
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องที่เน้นงานวิจัยในระดับปริญญาเอกทางด้านการตลาด และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนของสาขาวิชาและคณะฯ
๒. จัดทาโครงการสอน
๓. ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม
๕. งานประกันคุณภาพการศึกษา
๖. งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๕หน่วยงานที่บรรจุ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จานวน ๒ อัตรา
๑. ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
วุฒิปริญญาโท จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒินิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม) ครุศาสตรมหา
บัณฑิต (ค.ม.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
(ว.ม.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ,
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ , สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา,
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรี ยนรู้และสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะแผน ก ในการเรียน
วิทยานิพนธ์ และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒินิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วารสารศาสตรบัณฑิต (ว.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต (ค.อ.บ.) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาวารสารศาสตร์ , สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน, สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และ
สื่อสารมวลชน,หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือ
พิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนของคณะฯ
๒. จัดทาโครงการสอน
๓. ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ในสาขาที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๕. ดาเนินการหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการ
๖. ดาเนินการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๖๒. ตำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงำนพื้นที่วิทยำเขตวังไกลกังวล)
วุฒิปริญญำเอก จำนวน ๑ อัตรำ
อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บำท
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญำเอก
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณทิต (วศ.ด.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
๓. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. งานสอนของคณะฯ
๒. จัดทาโครงการสอน
๓. ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม
๕. งานประกันคุณภาพการศึกษา
๖. งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

