
                                                                                    

                                                                       
  

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
  

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน ๑๐ อัตรา
โดยไดรับอัตราคาจาง ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. ชื่อตําแหนง รายละเอียดการจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ปรากฏ
รายละเอียดตามแนบทายประกาศนี้  

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
    (๑) มีสัญชาติไทย
    (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ   
    (๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
    (๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
     (๕) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปน

โรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ.  ดังนี้ 
   ๕.๑ วัณโรคระยะอันตราย
   ๕.๒ โรคติดยาเสพติดใหโทษ
   ๕.๓ โรคพิษสุราเรื้อรัง

     ๕.๔ โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่

  ๕.๕ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่                                      
    (๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น                                                                                                            
    (๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี

(๘) ไมเปน...
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    (๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
    (๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
    (๑๐) ไมเปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
    (๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกร

มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
    (๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
    (๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ

ถาผูสมัครรายใดไดรับการจัดจางเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว หากตรวจสอบประวัติ
และพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติใหลาออกจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ๓.๑ ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครไดที่ กองบริหารงานบุคคล 

อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ๙๖ หมู ๓ ถ. พุทธมณฑลสาย ๕
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ๗๓๑๗๐ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ (เวนวันหยุดราชการ)
ภาคเชา  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบาย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือติดตอสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ หรือ ที่เว็บไซต http://hr.rmutr.ac.th และ 
www.rmutr.ac.th

    ๓.๒  ผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนและชัดเจน และตองยื่น
ใบสมัครดวยตนเอง

    ๓.๓ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจายของการ
ไปรษณียไวในใบสมัคร

    ๓.๔ ผูสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซดของกองบริหารงานบุคคล สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  http://hr.rmutr.ac.th

๔. คาสมัคร
       อัตราคาสมัคร ๑๐๐ บาท

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร
    ๕.๑ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ

วาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบับ
    ๕.๒ สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาปริญญาบัตร ซึ่งผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมี

อํานาจวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบับ

๕.๓ รูปถาย...
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    ๕.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 
๑ ป และถายครั้งเดียวกัน จํานวน ๓ รูป
      ๕.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ

    ๕.๕ สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ฉบับ 
         ๕.๖ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล

(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา สําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย  

๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผู

มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง
ที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิเขารับการสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวา
การรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผูสมัครไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใด  ๆ ได

           ๗. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
คัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กองบริหารงานบุคคล  
อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ๙๖ หมู ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรือที่เว็บไซต http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th

๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
วิธีการคัดเลือกจะประเมินจากความรูความสามารถ   ดังนี้
 ๘.๑ ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง
 ๘.๒ ภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง  

สําหรับรายละเอียดในการสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จะแจง
ใหทราบในวันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๕๔        

 ๙. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูที่ผานการคัดเลือกจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา

รอยละ ๖๐ และไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐

การจัดจาง...
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การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได หากคะแนนรวมเทากันจะใหผูผาน
การคัดเลือกไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง
มากกวาเปนผูที่อยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยู
ในลําดับที่สูงกวา และไมรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากสวนราชการอื่น

๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

ตามลําดับคะแนนสอบ ณ  กองบริหารงานบุคคล อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร  ๙๖ หมู ๓  ถ.พุทธมณฑล สาย ๕  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และทาง
เว็บไซต http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th (วันเวลา และสถานที่ประกาศรายชื่อผูผาน
การคัดเลือก มหาวิทยาลัยฯ จะแจงใหทราบในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔)

การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกได จะเรียงลําดับที่จากผูผานการคัดเลือกไดคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกได ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูผานการคัดเลือกไดคะแนน
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรับเลขประจําตัวสรรหาและเลือกสรรกอนเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา

ผูผานการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ไดรับการจางและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดตอเมื่อเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในประกาศ
รับสมัคร ทั้งนี้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรที่เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงจะตองผานการ
อนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลังวันรับสมัครวันสุดทาย (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔)  และเปนปริญญาและหรือ
ประกาศนียบัตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับรองหลักสูตรแลว และหรือที่ ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิแลวเทานั้น สําหรับคุณวุฒิตางประเทศจะตองเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลวเชนกัน 
หากผูสมัครพยายามปกปดหรือแจงความเท็จเพื่อประโยชนแหงตนจนกระทั่งเจาหนาที่ตรวจสอบไมพบ
ในขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลังจะไมไดรับการพิจารณาจางและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผูผานการคัดเลือกไดรายใดเปลี่ยนที่อยู หากไมมีการติดตอแจงการเปลี่ยนที่อยูอันเปน
เหตุใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไมอาจเรียกตัวเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได
จะถือวาเปนความบกพรองของผูผานการคัดเลือกได และจะยื่นคํารองขอรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ในภายหลังเมื่อพนกําหนดใหมารายงานตัวแลว ไมได



      - ๕ -

บัญชีผูผานการคัดเลือกไดใหใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถาหากมีการคัดเลือก
ในตําแหนงอยางเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกได
ครั้งกอนเปนอันยกเลิก 

๑๑. การจัดทําสัญญาจางและคําสั่งจางผูผานการคัดเลือก
๑๑.๑ ผูผานการคัดเลือกจะไดรับการจางตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก

                    ๑๑.๒ ผูผานการคัดเลือก จะตองทําสัญญาจางตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร กําหนด      

  ๑๑.๓ ผูผานการคัดเลือกในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจางของสวนราชการสวนทองถิ่น 

  ๑๑.๔ ผูผานการคัดเลือกในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฏ ก.พ.อ. ขอ ๒ (๕) มายื่นดวย  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๙    มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔

                                 (ผูชวยศาสตราจารยอาภากร  บุญสม)
                                                          รองอธิการบดีฝายบริหาร ปฎิบัติราชการแทน
                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
                                                                                             



รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ  แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

                   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

 หนวยงานที่บรรจุ        คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จํานวน  ๑  อัตรา
                              อัตราคาจางเดือนละ๑๙,๖๖๐ บาท และไดรับเงินเพิ่มพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย
                                เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

๑. เพศหญิง/ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดษุฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา

และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๓๐ เนนการเรียนแผน ก ในการทําวิทยานิพนธ

หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควาในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
๑. งานสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
๒. งานอาจารยที่ปรึกษา งานปรึกษาปริญญานิพนธ และวิทยานิพนธ
๓. งานใหบริการวิชาการแกชุมชน และสังคม
๔. งานสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๕. งานพัฒนาหลักสูตร และงานประกันคุณภาพ
๖. งานวิจัย
๗. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย



       - ๒ -

หนวยงานที่บรรจุ         คณะศิลปศาสตร (พื้นที่ศาลายา)   จํานวน  ๑  อัตรา
ตําแหนงอาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - วิทยาศาสตร  จํานวน  ๑  อัตรา
                              อัตราคาจางเดือนละ ๑๙,๖๖๐ บาท  และไดรับเงินเพิ่มพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย
                                เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

๑. เพศหญิง/ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หรือฟสิกส

ประยุกต
๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หรือฟสิกส

ประยุกต และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๓๐ เนนการเรียนแผน ก ในการทํา
วิทยานิพนธ 

หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควาในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
๑. งานสอนของคณะศิลปศาสตร
๒. จัดทําโครงการสอน
๓. ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษา
๔. ศึกษา คนควา การวิเคราะหทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๕. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย



       - ๓ -

หนวยงานที่บรรจุ     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (พื้นที่วังไกลกังวล)   จํานวน  ๔  อัตรา
๑. ตําแหนงอาจารย   คุณวุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน ๒ อัตรา
                          อัตราคาจางวุฒิปริญญาโทเดือนละ ๑๓,๕๘๐ บาท วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๑๙,๖๖๐ บาท        
                           สําหรับบรรจุดวยวุฒิปริญญาเอก จะไดรับเงินเพิ่มพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
                           ราชมงคลรัตนโกสินทรกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

กรณีรับวุฒิปริญญาเอก

๑. เพศหญิง/ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร, สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร, สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาวิศวกรรมเครือขาย, 
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร, สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม

๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, วิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร, สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร, สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชา
วิศวกรรมเครือขาย, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร, สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๓.๓๐ เนนการเรียนแผน ก ในการทําวิทยานิพนธ 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท
๑. เพศหญิง/ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, วิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร, สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร, สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชา
วิศวกรรมเครือขาย, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร, สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๓.๓๐ เนนการเรียนแผน ก ในการทําวิทยานิพนธ 

๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต, ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร, สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร, สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาวิศวกรรมเครือขาย, สาขาวิชา
วิศวกรรมการสื่อสาร, สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒.๗๕ 



                  - ๔ -

หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควาในสาขาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
๑. งานสอนของคณะฯ
๒. จัดทําโครงการสอน
๓. ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษา
๔. ศึกษา คนควา การวิเคราะหทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๕. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

  
๒. ตําแหนงอาจารย  คุณวุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแมพิมพ
                          จํานวน ๑ อัตรา
                         อัตราคาจางวุฒิปริญญาโทเดือนละ ๑๓,๕๘๐ บาท วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๑๙,๖๖๐ บาท        
                           สําหรับบรรจุดวยวุฒิปริญญาเอก จะไดรับเงินเพิ่มพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                           ราชมงคลรัตนโกสินทรกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

กรณีรับวุฒิปริญญาเอก

๑. เพศหญิง/ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

การขึ้นรูปโลหะ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือ วิศวกรรมโลหะการ
๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

การขึ้นรูปโลหะ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, หรือ วิศวกรรมโลหะการ
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๓๐ เนนการเรียนแผน ก ในการทําวิทยานิพนธ

กรณีรับวุฒิปริญญาโท
๑. เพศหญิง/ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

การขึ้นรูปโลหะ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, หรือ วิศวกรรมโลหะการ
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๓๐ เนนการเรียนแผน ก ในการทําวิทยานิพนธ



                      - ๕ -

๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การขึ้นรูปโลหะ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, หรือ วิศวกรรมโลหะการ 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอด หลักสูตรไมนอยกวา ๒.๗๕ 

หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควาในสาขาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

๑. งานสอนของคณะฯ
๒. จัดทําโครงการสอน
๓. ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษา
๔. ศึกษา คนควา การวิเคราะหทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๕. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๓. ตําแหนงอาจารย  คุณวุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๑ อัตรา
                          อัตราคาจางวุฒิปริญญาโทเดือนละ ๑๓,๕๘๐ บาท วุฒิปริญญาเอกเดือนละ ๑๙,๖๖๐ บาท        
                           สําหรับบรรจุดวยวุฒิปริญญาเอก จะไดรับเงินเพิ่มพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                           ราชมงคลรัตนโกสินทรกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

กรณีรับวุฒิปริญญาเอก

๑. เพศหญิง/ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร, สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมเครือขาย, สาขาวิชาความมั่นคงทาง
ระบบสารสนเทศ

๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, วิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร, สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมเครือขาย, สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบ
สารสนเทศ  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๓๐ เนนการเรียนแผน ก ในการทํา
วิทยานิพนธ 
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กรณีรับวุฒิปริญญาโท

๑. เพศหญิง/ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, วิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร, สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมเครือขาย, สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบ
สารสนเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๓๐ เนนการเรียนแผน ก ในการทํา
วิทยานิพนธ 

๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต,อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร, สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมเครือขาย, สาขาวิชาความมั่นคง
ทางระบบสารสนเทศ  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒.๗๕ 

หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควาในสาขาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
๑. งานสอนของคณะฯ
๒. จัดทําโครงการสอน
๓. ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษา
๔. ศึกษา คนควา การวิเคราะหทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๕. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย



                        - ๗ -

หนวยงานที่บรรจุ    วิทยาลัยเพาะชาง (พื้นที่เพาะชาง )   จํานวน  ๑  อัตรา
ตําแหนงอาจารย     คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาวิชาออกแบบภายใน  จํานวน  ๑  อัตรา
                         อัตราคาจางเดือนละ ๑๓,๕๘๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

๑. เพศหญิง/ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว)
๒  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชา

ออกแบบภายใน หรือ สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๓.๓๐ เนนการเรียนแผน ก ในการทําวิทยานิพนธ

๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชา
ออกแบบภายใน หรือ สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๒.๗๕ 

หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควาในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
๑. งานสอนในวิทยาลัยเพาะชาง
๒. จัดทําโครงการสอน
๓. ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษา
๔. ศึกษา คนควา การวิเคราะหทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๕. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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หนวยงานที่บรรจุ     คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  จํานวน  ๓  อัตรา 
ตําแหนงอาจารย     คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน  จํานวน  ๓  อัตรา
                         อัตราคาจางเดือนละ ๑๓,๕๘๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

๑. เพศหญิง/ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว)
๒  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชา

สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) 
(การออกแบบภายใน) หรือสาขาที่เกี่ยวของ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๓๐
เนนการเรียนแผน ก ในการทําวิทยานิพนธ

๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชา
สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน) 
หรือสาขาที่เกี่ยวของ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒.๗๕ 

๔. มีประสบการณเกี่ยวกับงานออกแบบ และ/หรือ งานวิจัยทางดานสถาปตยกรรมภายใน
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๕. หากมีความถนัดหรือความเชี่ยวชาญดานทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมภายใน
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๖. มีความรูภาษาอังกฤษเปนอยางดี

หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควาในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

๑. งานสอนและจัดทําโครงการสอน เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ทํางานวิจัย คนควานวัตกรรมและความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๓. ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
๔. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย


