
                                                                       
  

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
   

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้าง 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๓๙ อัตรา วุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ ข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 ๑. ชื่อต าแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ปรากฏรายละเอียด
ตามแนบท้ายประกาศนี้   

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

 (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 าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

 ๓. วิธีการรับสมัคร 
     ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแตวั่นที ่๒๘ 
มีนาคม- ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้  
   (๑) เปิดเว็บไซต์ job.rmutr.ac.th หรือ rmutr.thaijobjob.com  คลิกที่หัวข้อ 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
   (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  
   (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จ านวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี 
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูป File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
   ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล 
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้     
  ๓.๒ น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ภายในเวลาท าการของธนาคาร  
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  จ านวน ๒๓๐ บาท ประกอบด้วย 
   (๑) ค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการคัดเลือก จ านวน  ๒๐๐ บาท 
   (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท 
                 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
   ๓.๔ ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะ
ก าหนดเลขประจ าตัวสอบ ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการคัดเลือก  
   ๓.๕ หลังจากได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไป 
ที่เว็บไซต์ job.rmutr.ac.th หรือ rmutr.thaijobjob.com ทีปุ่่มพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบได้
ตั้งแต่วนัที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  

 ทั้งนี้ ก่อนสมัคร อ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร และขั้นตอนการกรอก 
ใบสมัครให้ถี่ถ้วนก่อนท าการกรอกใบสมัคร 

  
  
           ๔.เงื่อนไข... 
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 ๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ๔.๑ ในการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้เพียง
ช่องทางเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น 
  ๔.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชาเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
  ๔.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครด้วยเหตุใด ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
  ๔.๔ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
และรับรองความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  

 ๕. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์   
     ๕.๑ ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างละ ๑ ฉบับ 
     ๕.๒ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ ์  
    ๕.๓ หลักฐานทีแ่สดงถึงประสบการณ์ หรือหลักฐานอ่ืน ตามเงื่อนไขของสาขานั้นๆ  
ที่ก าหนดในแนบท้ายประกาศฯ         
     ๕.๔  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
   ๕.๕ เพศชายต้องแสดงหนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการ
เกณฑ์ทหาร (สด.๘) หรือ (สด.๔๓)  
   ๕.๖ ส าเนาแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใด 
มาตรฐานหนึ่ง ตามท่ีก าหนดในแนบท้ายประกาศฯ และต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบผ่านการทดสอบ 

  ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับใหผู้้สมัครเขียนรบัรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อวันที่ก ากับไว้ด้วย 

            ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก วัน เวลา สถานทีใ่นการคัดเลือกและ 
รายละเอียดในการสอบ  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก และรายละเอียดในการสอบ ในวันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  
ณ กองบริหารงานบุคคล  อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรือทางเว็บไซต ์http://hr.rmutr.ac.th 
หรือ www.rmutr.ac.th หรือ job.rmutr.ac.th หรือ rmutr.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก พร้อมรายละเอียดในการสอบ” 
 
 
 
           ๗.หลักสูตร… 
 

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


                   - ๔ - 
 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก   
     หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกมี ๒ ภาค ดังนี้  
  ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 ๗.๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  
 ส าหรับรายละเอียดในการสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะแจ้ง 

ให้ทราบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑         

 ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐    

 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่าน 
การคัดเลือกได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน 

 ๙. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามล าดับคะแนนทีส่อบได ้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 หรือ www.rmutr.ac.th หรือ job.rmutr.ac.th หรือ 
rmutr.thaijobjob.com ส าหรับวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง   

 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด 
ลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนน 
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ  
ที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ 
ในประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งจะต้อง 
ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑) และ 
เป็นปริญญาและหรือประกาศนียบัตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว หรือที่  
ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว ส าหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ./สกอ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน 
หากผู้สมัครพยายามปกปิดหรือแจ้งข้อความเท็จเพ่ือประโยชน์แห่งตนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบ 
ในขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่อันเป็น
เหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไม่อาจเรียกตัวเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ 
จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการคัดเลือกได้ และจะยื่นค าร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในภายหลังเมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้             

 

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


            - ๕ - 

 

 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้าหากมีการคัดเลือก 
ในต าแหน่งอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได ้
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  

 ผู้ใดได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึน
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ  
 ๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่สอบได้ 
 ๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่สอบได้ 
 ๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา 
 ๔. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่สอบได้   

 ๑๐. การจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 
  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) ซึ่งได้แก่ 
    - วัณโรคระยะอันตราย 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

                                                                                
                  (นางสาวศรินรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ) 
                 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
                                                                    
                        
 
                                                                                   
 

 
 
 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ แนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

 ๒/๒๕๖๑ 
 

หน่วยงานที่บรรจุ    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) จ านวน ๓ อัตรา 
๑ ต ำแหน่งอำจำรย์  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร จ ำนวน ๒ อัตรำ (ปฏิบัติงำนพื้นที่ศำลำยำ)  

     วุฒิปริญญำเอก  
      -อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
รับวุฒิปริญญำเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ, 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ, สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์, หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

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

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ๑. งานสอนในระดับปริญญาตรี 
 ๒. งานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 ๓. งานพัฒนาหลักสูตร และงานประกันคุณภาพ 
 ๔. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๕. ศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๖. งานแนะแนวการศึกษา 
 ๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          -๒- 
 
๒ ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ อัตรา (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา)  
                             วุฒิปริญญาเอก 

                           - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
 ๒. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หรือ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(ไฟฟ้าก าลัง) 
 ๔. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ 
 ๑. งานสอนในระดับปริญญาตรี 
 ๒. งานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 ๓. งานพัฒนาหลักสูตร  
 ๔. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๕. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๖. งานแนะแนวการศึกษา 
 ๗. งานวิจัย  
 ๘. งานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    -๓- 
      
หน่วยงานที่บรรจุ       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  จ านวน ๓ อัตรา  
๑ ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง จ านวน ๑ อัตรา (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา)  
                            วุฒิปริญญาโท  
                           อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง, สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง,สาขาวชิาการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร, สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้น
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ และ 
 ๓. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี คุณวุฒสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต,วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต,  
เทคโนโลยีบัณฑิต และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรียน 
ในสาขาวิชาที่ต้องการ  

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ๑. งานสอนและจัดท าโครงการสอน เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. ท างานวิจัย ค้นคว้านวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๓. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
 ๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 

๒ ต าแหน่งอาจารย ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จ านวน ๑ อัตรา  (ปฎิบัติงานพืน้ที่ศาลายา)  
         วุฒิปริญญาโท   
                        อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, การวางผังเมอืง
มหาบัณฑิต, การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต, การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
ออกแบบชุมชนเมือง, สาขาวชิาการวางแผนภาคและเมือง, สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 
สาขาวิชาการผังเมืองและสภาพแวดล้อม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, การวางผังเมืองบัณฑิต, 
การวางแผนภาคและเมืองบัณฑิต, การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง, 
สาขาวชิาการวางแผนภาคและเมือง, สาขาวชิาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม, สาขาวิชาการผังเมือง 
และสภาพแวดล้อม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐  
หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ 
 ๔. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง หรือมีคุณสมบัติ
ในการเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองตามข้อบังคับ 
สภาสถาปนิก 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
 ๑. งานสอนและจัดท าโครงการสอน เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. ท างานวิจัย ค้นคว้านวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๓. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             -๕- 
 

๓ ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จ านวน ๑ อัตรา (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา)  
                            วุฒิปริญญาโท  
                          อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

รับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
สถาปัตยกรรมภายใน, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิศิลปกรรมศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน, สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะแผน ก  
ในการเรียนวิทยานิพนธ์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน หรือ คุณวุฒิศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หรือตกแต่งภายใน  และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ 
 ๔. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ในระดับภาคีสถาปนิก 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ๑. งานสอนและจัดท าโครงการสอน เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. ท างานวิจัย ค้นคว้านวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๓. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
 ๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        - ๖ - 
 
หน่วยงานที่บรรจุ   คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  ๑๒   อัตรา   

๑ ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จ านวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่ 
                 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) วุฒิปริญญาโท-เอก จ านวน ๒ อัตรา ปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา  
                            อัตราค่าจ้าง  
                             - วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท  
                            - วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
สาขาวชิาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต,์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร, 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษสื่อสารธรุกิจ, สาขาวิชาภาษาและการสือ่สาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. หากมีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือมีงานวิจัยในสาขาวิชาที่ก าหนด 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า 
วิทยานิพนธ์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ 
 ๔. หากมีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือมีงานวิจัยในสาขาวิชาที่ก าหนดจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

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



          -๗- 
 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 ๑. งานสอนและจัดท าเอกสารประกอบการสอนของคณะ 
 ๒. จัดท าโครงการสอน โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และท า
โครงการวิจัย 
 ๓. จัดท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๖. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         -๘- 
                                                         
๒ ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวน ๔  อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)  

      วุฒิปริญญาโท ๒ อัตรา ปริญญาโท - เอก ๑ อัตรา ปริญญาเอก ๑ อัตรา   
       อัตราค่าจ้าง 

                            - วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท  
                             - วุฒปิริญญาเอกเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาวรรณคดีญี่ปุ่น หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาวรรณคดีญี่ปุ่น หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาวรรณคดีญี่ปุ่น หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา 
จากต่างประเทศ) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ 
 ๔. หากมปีระสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 ๑. งานสอนของคณะฯ 
 ๒. จัดท าโครงการสอน 

๓. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๔. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 

 ๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



           -๙- 
 
๓ ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)  
                         วุฒิปริญญาโท  
                         -อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๒๖,๒๕๐  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

รับวุฒิปริญญาโท 
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คุณศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียน
แผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ 
 ๔. ในกรณีท่ีผู้สมัครมีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะต้องมีความรู้ความสามารถ 
ทางด้านภาษาจีน หรือส าเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ๑. งานสอนของคณะฯ 
 ๒. จัดท าโครงการสอน 
 ๓. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๔. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

๔ ต าแหน่งอาจารย ์  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - ภาษาตา่งประเทศ จ านวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นทีเ่พาะช่าง)  
                         วุฒิปริญญาเอก  
                                 - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ   

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 ๑. งานสอนของคณะฯ งานออกข้อสอบ งานประกันคุณภาพ ฯลฯ 
 ๒. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๓. จัดท าโครงการสอน การท าหลักสูตร โครงการบริการวิชาการ ฯลฯ 
 ๔. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา  
 ๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 
๕ ต าแหน่งอาจารย ์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป–สังคม/มนุษย ์จ านวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)   
                         วุฒิปริญญาเอก  
                            - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการสอนสังคม  สังคมวิทยา หรือสาขาวิชา 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับสังคมศาสตร์  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคม สังคมวิทยา หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ 
 ๔. มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย ๒ ปี และ 
 ๕. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ๑. งานสอนของคณะฯ  
 ๒. จัดท าโครงการสอน 
 ๓. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลอง และวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๔. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
๖ ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – ภาษาไทย จ านวน ๑  อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา)  
        วุฒิปริญญาโท - เอก   
                              อัตราค่าจ้าง 
             - วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท  
            - วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,   
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือ 
การสอนภาษาไทย  

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการ
สอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ 
โดยรับเฉพาะแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการ
สอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 ๑. งานสอนของคณะฯ 
 ๒. จัดท าโครงการสอน 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



      - ๑๓ - 
 
หน่วยงานที่บรรจุ    คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน  ๑๖   อัตรา 

๑ ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน) จ านวน  ๒ อัตรา  
                           (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) วุฒิปริญญาโท จ านวน ๑ อัตรา  
 ปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  
                             - วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท  
                                   - วฒุิปริญญาเอกเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด     

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ที่เรียนเป็นภาษาจีน  และ  
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่เรียน
เป็นภาษาจีน   

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทีเ่รียนเป็นภาษาจีน  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก 
ในการท าวิทยานิพนธ์ และ  
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชาวรรณคดีจีน, สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ, สาขาวิชาจีนศึกษา, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาจีน) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องทางด้านภาษาจีน และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ 
 ๔. ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะต้องมีประสบการณ์ มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีน หรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

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

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



                                 - ๑๔ - 
 

๒ ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาการจัดการ จ านวน ๔ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)  
                           วุฒิปริญญาเอก  
                                   - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ ตามทีม่หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รับวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) หรือบริหารธุรกิจ 

ดุษฎีบัณฑิต (D.B.A) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 ๑. งานสอนของคณะฯ    
 ๒. จัดท าโครงการสอน    
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา  
 ๔. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม    
 ๕. งานวิจัยในชั้นเรียนหรือชุมชน 
 ๖. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       - ๑๕ - 
 

๓ ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาการบัญชี จ านวน ๑  อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)  
                           วุฒิปริญญาโท - เอก   
                           อัตราค่าจ้าง   
                             -วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท 
                            -วุฒปิริญญาเอกเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขาวชิาการบัญชี หรอืสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี และ 

 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี  

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี 
และมีผลการศกึษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) 
โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ 

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

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



        - ๑๖ - 
 
๔ ต าแหน่งอาจารย ์  สาขาวิชาการตลาด จ านวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)  
                           วุฒิปริญญาเอก   
                          - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด                

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รับวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้องที่เน้นงานวิจัยในระดับปริญญาเอกทางด้านการตลาด และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด 

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

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



             - ๑๗ - 
 
๕ ต าแหน่งอาจารย ์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน ๑  อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)  
                          วุฒิปริญญาเอก    
                          - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รับวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาด้าน
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

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

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



            - ๑๘ - 
 
๖ ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)  
       วุฒิปริญญาเอก  
  -อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาด้าน
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

กรณีรับวุฒปิริญญาโท 
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาด้าน
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ 
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ 

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

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



     - ๑๙ - 
 
 
๗ ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาการจัดการ จ านวน ๒ อัตรา (ปฏิบตัิงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)  
                           วุฒิปริญญาเอก  
 - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รับวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) หรือบริหารธุรกิจ 

ดุษฎีบัณฑิต (D.B.A) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง  

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 ๑. งานสอนของคณะฯ    
 ๒. จัดท าโครงการสอน    
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา  
 ๔. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม    
 ๕. งานวิจัยในชั้นเรียนหรือชุมชน 
 ๖. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              - ๒๐ - 
 
๘ ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จ านวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่ 
                          วิทยาเขตวังไกลกังวล) วุฒิปริญญาเอก           
 - อัตราค่าจ้างวุฒิเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รบัวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาวิชาเทคโนโลย ี

สารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๔. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
 ๑. งานสอนของคณะฯ   
 ๒. จัดท าโครงการสอน    
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา  
 ๔. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ๕. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๗. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 
๙ ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาการบัญชี จ านวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นทีวิ่ทยาเขตวังไกลกังวล)  
                           วุฒิปริญญาโท  
                         อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

รับวุฒิปริญญาโท 
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี หรือ
บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้น
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต, คุณวุฒิบัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรียน 
ในสาขาวิชาที่ต้องการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

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



       - ๒๒ - 
 
๑๐ ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ จ านวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา)  
                            วุฒิปริญญาเอก 
                            - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด                                                                   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รับวฒุิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาวิชาการจัดการ 

อุตสาหกรรม, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ   
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หรือวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
 ๑. งานสอนของคณะฯ    
 ๒. จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)    
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
 ๔. งานวิจัย  
 ๕. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 ๖. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๗. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        - ๒๓ - 
 
หน่วยงานที่บรรจุ   วิทยาลัยเพาะช่าง  (พื้นที่เพาะช่าง ) จ านวน  ๒  อัตรา       

๑ ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี จ านวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นทีเ่พาะช่าง)  
        วุฒิปริญญาโท - เอก  
                 อัตราค่าจ้าง 

-วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท  
- วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท บาท และได้รับเงนิเพ่ิมพิเศษตามที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม) หรือ 
ชื่อปริญญาอ่ืนที่เก่ียวข้อง สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม) หรือ 
ชื่อปริญญาอื่นที่เก่ียวข้อง สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับ
เฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หรือศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)  
หรือชื่อปริญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม วิชาเอกเครื่องโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาเครื่องโลหะและ 
รูปพรรณอัญมณี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือ
พิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ๑. งานสอนในวิทยาลัยเพาะช่าง 
 ๒. จัดท าโครงการสอน (มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการท าสื่อการสอน 
ได้เป็นอย่างดี) 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



          - ๒๔- 
 
๒ ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาจิตรกรรม จ านวน  ๑  อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะชา่ง)   
         วุฒิปริญญาโท - เอก  
         อัตราค่าจ้าง  
    -วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท 
    - วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตรกรรม หรือสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรือชื่อปริญญาอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง สาขาวิชาจิตรกรรม หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์สมัยใหม่ หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรือชื่อปริญญาอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง สาขาวิชาจิตรกรรม หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์สมัยใหม่ หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา หรือสาขาวิชา 
ทีเ่กี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิศิลปบัณฑิต หรือชื่อปริญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชา
จิตรกรรม หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์สมัยใหม่ หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ๑. งานสอนในวิทยาลัยเพาะช่าง 
 ๒. จัดท าโครงการสอน (มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการท าสื่อการสอน 
ได้เป็นอย่างดี) 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
     
 
 
 
 
 



          - ๒๕ - 
 

หน่วยงานที่บรรจุ    คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) จ านวน ๒ อัตรา 

๑ ต าแหน่งอาจารย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นทีวิ่ทยาเขตวังไกลกังวล)   
                       วุฒิปริญญาโท – เอก จ านวน ๑ อัตรา ปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา   
                                อัตราค่าจ้าง 

- วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท  
    - วุฒิปริญญาเอกจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. หรือ Ph.D) หรือ 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด. หรือ D.Eng) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และ  
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง  

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขา 
ที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขา 
ที่ต้องการ 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ    
 ๑. งานสอนของคณะฯ 
 ๒. จัดท าโครงการสอน 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ในสาขาที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. ด าเนินการหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการ 
 ๖. ด าเนินการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๗. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



                              - ๒๖ - 
           
หน่วยงานที่บรรจุ     คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  จ านวน ๑ อัตรา  
๑ ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา) 
                         จ านวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก 
           อัตราค่าจ้าง 

- วุฒิปริญญาโทเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท  
    - วุฒิปริญญาเอกจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการใช้รังสีในการถนอมอาหารหรือตรวจสอบคุณภาพอาหาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกบัการใช้รังสีในการถนอมอาหารหรือตรวจสอบคุณภาพอาหาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 

 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการใช้รังสีในการถนอมอาหารหรือตรวจสอบคุณภาพอาหาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ (ยกเว้นผูส้ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียน
แผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ และ 
 ๓. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือชื่อปริญญาอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร, สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวข้อง และมผีลการศึกษาสะสมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือพิจารณาจากผลการเรยีน
ในสาขาวิชาที่ต้องการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ๑. งานสอนของคณะฯ 
 ๒. จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๔. งานวิจัย 
 ๕. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ๖. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๘. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เรื่อง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าบรรจุใหม่ (ฉบับท่ี ๓) 

  
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ าบรรจุใหม่ เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ (๗.๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖/ว๒๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แนว
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที ่๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
บรรจุใหม่ (ฉบับที่ ๓)” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ของอาจารย์ประจ าบรรจุใหม่ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
        “ข้อ ๔ ระดับคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าบรรจุใหม่ 
ต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้ 
                                    (๔.๑) อาจารย์ทั่วไปทุกสาขาวิชา (ยกเว้น ตามข้อ (๔.๒)) ต้องมีหลักฐาน
ประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่แสดงระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 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   
 
 
 
 

 

 



                                             - ๒ - 
 

         (๔.๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 
นานาชาติ), สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล และ
อาจารย์ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่แสดงระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 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 ” 

ข้อ ๕. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ของอาจารย์ประจ าบรรจุใหม่ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
        “ข้อ ๗ ผู้สมัครที่มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๔ 
ต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถตามข้อ ๔ และยื่นผลทดสอบภายใน ๕ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยยังมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ให้พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง  และน ามายื่น
ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจ้างทดลองงาน และเมื่อครบหนึ่งปีแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัย  
ยังมีผลสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ยื่นขออนุมัติขยายเวลาได้จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้าง หาก
ผลคะแนนไม่สามารถผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะน ามาพิจารณาการต่อสัญญาจ้างในครั้งต่อไป”  
 ข้อ ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าบรรจุใหม่ 
         “ข้อ ๘ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ ที่ได้รับการจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๙ ถึงประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไปพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งตามข้อ ๔ ของ
ประกาศฉบับนี้ และน ามายื่นต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ และเมื่อ
ครบหนึ่งปีแล้วพนักงานมหาวิทยาลัยยังมีผลสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ยื่นขออนุมัติขยายเวลาได้
จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้าง หากผลคะแนนไม่สามารถผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะน ามา
พิจารณาการต่อสัญญาจ้างในครั้งต่อไป    
        ข้อ ๙ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการเทียบต าแหน่ง ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  หากผลสอบ 
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๔ ให้พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งตามข้อ ๔ นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
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 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติ 
ตามประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
และให้ถือเป็นที่สุด” 

  ประกาศ ณ วันที่    ๙   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์) 
                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

    ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


