
                                                                       
  

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
   

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้าง 
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๓ อัตรา วุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ ข้อ ๑๘ แห่งข้อบังค ับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป ็นพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๖๓ และที ่แก้ไขเพิ ่มเต ิม 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 ๑. ชื่อต าแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ปรากฏ
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้   

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย  
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์    
   (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (๒) เป็นผูว้ิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรค 
ที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ.     
      (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น                                                                                                                                                                                                        
   (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี    
   (๕) เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย  
   (๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 
 (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

                                                                                                         (๙) เคยถูก... 
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 (๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 

 (๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 

หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสอบเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

 ๓. การรับสมัคร 
     ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้  
   (๑) เปิดเว็บไซต์ job.rmutr.ac.th หรือ rmutr.thaijobjob.com คลิกที่หัวข้อ 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
   (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด 
แบบฟอร์มการช าระเงินที่มี QR Code ให้โดยอัตโนมัติ  
  ๓.๒ การช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ 
มีนาคม  ๒๕๖๖ โดยต้องช าระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ช าระเงินโดย
ใช้ QR Code ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ Application ทางการเงินทุกธนาคาร ในกรณีทีแ่บบฟอร์มการ
ช าระเงินสูญหาย หรือส่งใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ QR Code ผู้สมัครสามารถค้นหาในเมนู “พิมพ์ใบช าระเงิน” 
ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาช น ๑๓ หลัก แล้วสามารถขอ QR Code ใบแจ้งการ
ช าระเงินใหม่ได้ทันที  
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร จ านวน ๒๐๐ บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ระบบออนไลน์ และค่าบริการ SMS โดยค่าธรรมเนียมดังกลา่วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้สมัครได้ช าระค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
   ๓.๔ ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะ
ก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการคัดเลือก และสามารถเข้าไปพิมพ์
ใบสมัครพร้อมเลขประจ าตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 ทั้งนี้ ก่อนสมัคร อ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร และขั้นตอนการกรอก 
ใบสมัครให้ถี่ถ้วนก่อนท าการกรอกใบสมัคร 

 ๔. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ 
     ๔.๑ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
ว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๔.๒ ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มี 
อ านาจว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ จ านวน ๑ ฉบับ 
 
           ๔.๓ หลักฐาน... 
 
 
 



 
          - ๓ - 
 
   ๔.๓ หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์ หรือหลักฐานอ่ืนตามเงื่อนไขของสาขานั้น ๆ  
ที่ก าหนดในแนบท้ายประกาศฯ         

     ๔.๔ ส าเนาแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใด 
มาตรฐานหนึ่ง ดังนี้ 

   - คะแนน TOEIC (๙๐๐ คะแนน)  ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐  คะแนน หรือ 
   - คะแนน TOEFL (Paper Based)  ไม่ต่ ากว่า ๔๗๓  คะแนน หรือ 
   - คะแนน TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ ากว่า ๑๒๐  คะแนน หรือ 
   - คะแนน TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า ๕๒    คะแนน หรือ 
   - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ ากว่า ๔.๐   คะแนน หรือ  
   - คะแนน TU-GET (๑,๐๐๐ คะแนน) ไม่ต่ ากว่า ๔๕๐  คะแนน หรือ 
   - คะแนน CU-TEP (๑๒๐ คะแนน) ไม่ต่ ากว่า   ๕๐  คะแนน   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชา 
การโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  และอาจารย์ที่สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่แสดงระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

   - คะแนน TOEIC (๙๐๐ คะแนน)  ไม่ต่ ากว่า     ๖๕๐  คะแนน หรือ 
   - คะแนน TOEFL (Paper Based)  ไม่ต่ ากว่า     ๕๓๐  คะแนน หรือ 
   - คะแนน TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ ากว่า ๑๖๗  คะแนน หรือ  
   - คะแนน TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า   ๗๒  คะแนน หรือ  
   - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ ากว่า  ๖.๐  คะแนน หรือ  
   - คะแนน TU-GET (๑,๐๐๐ คะแนน) ไม่ต่ ากว่า ๕๒๕  คะแนน หรือ 
   - คะแนน CU-TEP (๑๒๐ คะแนน) ไม่ต่ ากว่า   ๖๕  คะแนน  

ผู้สมัครเข้ารับการบรรจุต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบผ่าน 
เกณฑ์การทดสอบ 
 ส าหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ 
 (๑) ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) 
 (๒) ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
  (ก) ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง 
  (ข) ได้รับทุนการศึกษาโดยส าเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  

 ผู้สมัครที่มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ต้องเข้ารับการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และหรือผลการทดสอบเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
ต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ และยื่นผลสอบภายใน ๕ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับใหผู้้สมัครเขียนรบัรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อวันที่ก ากับไว้ด้วย 

            ๕.เงื่อนไข... 
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    ๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ 
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่ง 
ที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสนิทร์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผูส้มัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ  ได้ 

            ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ กองบริหารงานบุคคล  
อาคารส านักงานอธิการบด ีชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร ์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 สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 ๗.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  
 ส าหรับรายละเอียดในการคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะแจ้ง 

ให้ทราบในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖           

 ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐    

 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่าน 
การคัดเลือกได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสรรหาและเลือกสรรก่อน 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน 

 ๙. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามล าดับคะแนนสอบ ณ  กองบริหารงานบุคคล อาคารส านักงานอธิการบดี 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  ส าหรับวัน เวลา 
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง   

 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะขึ้นตามต าแหน่งของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เรียงล าดับที่ 
จากผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สงูกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
             ผู้ผ่าน... 

 

https://hr.rmutr.ac.th/
http://www.rmutr.ac.th/
http://hr.rmutr.ac.th/
http://www.rmutr.ac.th/


        - ๕ - 

 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศ  
รับสมัคร ทั้งนี้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งจะต้องผ่านการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖) และเป็นปริญญาและหรือ
ประกาศนียบัตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว และ/หรือท่ี ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิแล้วเท่านั้น ส าหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที ่ก.พ.รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน หากผู้สมัคร
พยายามปกปิดหรือแจ้งข้อความเท็จเพ่ือประโยชน์แห่งตนท าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบในขณะนั้น หากตรวจสอบ
พบในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่อันเป็นเหตุ
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไม่อาจเรียกตัวเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้  
จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการคัดเลือก และจะยื่นค าร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในภายหลังเมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้              

 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ของแต่ละหน่วยงานให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้า
หากมีการคัดเลือกในต าแหน่งอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกไดค้รั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  

 ผู้ใดได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ  
 ๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่สอบได้ 
 ๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่สอบได้ 
 ๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา 
 ๔. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่สอบได้   

 ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างและค าสั่งจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ๑๐.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
                     ๑๐.๒ ผูผ้่านการคัดเลือก จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ก าหนด                     
   ๑๐.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ 
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น    
  ๑๐.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ 
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ.อ. ข้อ ๒ (๕) มายื่นด้วย   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                      
 
                         

                                          (อาจารย์นลินี  แสงอรัญ)    
                                          รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน                                                        

                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                             

 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที ่๑/๒๕๖๖ 
                                              
 

หน่วยงานที่บรรจุ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน ๑ อัตรา 

ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (ปฏิบัติงานที่ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา)  
                           วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา 
                         อัตราค่าจ้าง 
 -วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท  
 -วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

กรณีรับวุฒิปริญญาเอก  
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือวิศกรรมแหล่งน้ า หรือทรัพยากรน้ า 

(โดยมีรายวิชาที่ศึกษาด้านวิศวกรรมแหล่งน้ า หรือใกล้เคียงกับวิศวกรรมแหล่งน้ าเป็นหลัก)  
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หรือวิศวกรรมแหล่งน้ า หรือ ทรัพยากรน้ า (โดยมีรายวิชาที่ศึกษาด้านวิศวกรรมแหล่งน้ า หรือใกล้เคียงกับวิศวกรรม
แหล่งน้ าเป็นหลัก)  

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หรือวิศวกรรมแหล่งน้ า หรือ ทรัพยากรน้ า (โดยมีรายวิชาที่ศึกษาด้านวิศวกรรมแหล่งน้ า หรือใกล้เคียงกับวิศวกรรม
แหล่งน้ าเป็นหลัก) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 ๑. งานสอนในคณะ     
 ๒. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๓. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา และงานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์     
 ๔. งานวิจัย            
 ๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    
 
 

 
 
 
 



 
                -๒- 
 
 

หน่วยงานที่บรรจุ   คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน ๑ อัตรา 

ต าแหน่งอาจารย ์ สาขาวิชาการบัญชี จ านวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที ่มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล)  
                          วุฒิปริญญาเอก  
                        อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัญชีดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา 

การบัญชี และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
๔. มีประสบการณ์ในการท างานในสถาบันการศึกษา หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ 

วิชาชีพบัญชี อย่างน้อย ๑ ปี 
 ๕. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในงานบัญชี และระบบสารสนเทศได้อย่างดี 
 ๖. มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ การท าหรือการใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างดี 
 ๗. สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 ๑. งานสอนของสาขาวิชาการบัญชี ด้านบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง    
 ๒. รับผิดชอบด้านงานบริหารและท างานเอกสารส านักงานระดับสาขา    
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา  
 ๔. ท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดหาแหล่งทุนวิจัย 
ภายนอกให้กับคณะหรือมหาวิทยาลัย เสนอของบประมาณวิจัยกับแหล่งทุนต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย
ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย 
 ๕. จัดท าโครงการอบรม และโครงการต่าง ๆ  
 ๖. งานให้บริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอกเพ่ือจัดเก็บรายได้ 
 ๗. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



      -๓- 

 

หน่วยงานที่บรรจุ   คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จ านวน ๑ อัตรา 

ต ำแหน่งอำจำรย์    สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงำนที่ มทร.รัตนโกสินทร์  
                        วิทยำเขตวังไกลกังวล)   
                        อัตราค่าจ้าง 
 -วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท  
 -วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

กรณีรับวุฒิปริญญำเอก 
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณทิต (วศ.ด.) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
 ๔. มีความรู้ความสามารถด้าน ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ Machine Learning Deep 
Learning ทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์   

กรณีรบัวุฒิปริญญำโท 
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ คุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์
และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. มีความรู้ความสามารถด้าน ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ Machine Learning Deep 
Learning ทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์    

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ    
 ๑. งานสอนของคณะฯ ในรายวิชาปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ    
 ๒. จัดท าโครงการสอน     
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา   
 ๔. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ๕. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                         
 ๗. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย         
 
 


