
                                                                        
  

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
   

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ ข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
จ านวน ๘๖ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 ๑. ชื่อต าแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ปรากฏ
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้   

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) มีสัญชาติไทย  
     (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์    
     (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
      (๕) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็น
โรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ.  ดังนี้   
     ๕.๑ วัณโรคระยะอันตราย 
     ๕.๒ โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     ๕.๓ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       ๕.๔ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    ๕.๕ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 
           (๖) ไม่เป็น... 
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                               (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอ่ืน                                                                                                                                                                                                        
     (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี    
     (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
     (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 
     (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
     (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอ่ืน 

    (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 

    (๑๔) ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสอบ
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๘ โดยอนุโลม  

 ๓. การรับสมัคร 
     ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล 
อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์๙๖ หมู่ ๓ ถ. พุทธมณฑลสาย ๕ 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (เว้นเฉพาะ 
วันอาทิตย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ หรือ ที่เว็บไซต์ 
http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th 
     ๓.๒ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และต้องยื่น 
ใบสมัครด้วยตนเอง 
     ๓.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร 
     ๓.๔ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  http://hr.rmutr.ac.th 

          ๔ . ค่าธรรมเนียม... 
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 ๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
         อัตราค่าสมัคร ๒๐๐ บาท  

 ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
     ๕.๑ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
ว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๒ ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มี
อ านาจว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๑ ฉบับ 

     ๕.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
๑ ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 
        ๕.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

     ๕.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ  
         ๕.๖ ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล 

(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จ านวน ๑ ฉบับ  
ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย   

 ๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ 
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่ง 
ที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสนิทร์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผูส้มัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ  ได้ 

            ๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 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 และ www.rmutr.ac.th 

 ๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก   
  วิธีการคัดเลือกจะประเมินจากความรู้ความสามารถ   ดังนี ้
  ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และ 

  ๘.๒ ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
 ส าหรับรายละเอียดในการสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะแจ้ง 

ให้ทราบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕         
            ๙. เกณฑ์... 
 

http://hr.rmutr.ac.th/html
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  ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๐  และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐    

 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่าน 
การคัดเลือกได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ 
ในล าดับที่สูงกว่า และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน 

 ๑๐. 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 และ www.rmutr.ac.th  ส าหรับวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง   

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

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศ  
รับสมัคร ทั้งนี้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งจะต้องผ่านการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย ( ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕)  และเป็นปริญญาและหรือ
ประกาศนียบัตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรองหลักสูตรแล้ว และ/หรือท่ี ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิแล้วเท่านั้น ส าหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน 
หากผู้สมัครพยายามปกปิดหรือแจ้งข้อความเท็จเพ่ือประโยชน์แห่งตนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบ 
ในขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

            ในกรณี... 

 

 

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


           - ๕ - 

 

 ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่อันเป็น
เหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไม่อาจเรียกตัวเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้  
จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการคัดเลือกได้ และจะยื่นค าร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในภายหลังเมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้                                                                                                                

 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ของแต่ละหน่วยงานให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้า
หากมีการคัดเลือกในต าแหน่งอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกไดค้รั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  

 ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างและค าสั่งจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ๑๑.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
                     ๑๑.๒ ผูผ้่านการคัดเลือก จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ก าหนด       
   ๑๑.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ 
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  
   ๑๑.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ 
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ.อ. ข้อ ๒ (๕) มายื่นด้วย   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร  บุญสม) 
                                                          รองอธิการบดีฝุายบริหาร ปฎิบัติราชการแทน 
                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                                                                                           

         

           
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ  แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

            ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
 

หน่วยงานที่บรรจุ       คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน ๑๕ อัตรา 
๑.ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (พื้นที่ศาลายา) จ านวน  ๓  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท - เอก จ านวน ๒ อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล หรือคุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ/ต่อเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน/การบินและอวกาศ  และ 
 ๓. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาศวกรรมเครื่องกล  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ/ต่อเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน/ 
การบินและอวกาศ  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก 
ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจาก
ประเทศไทย) 
 ๔. หากมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย ๑ ปี ในรายวิชาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นผู้ถือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย  
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

กรณีรับคุณวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ/ต่อเรือ สาขาวิชา
วิศวกรรมอากาศยาน/การบินและอวกาศ  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับ
เฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่มีระบบการคิด
เกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  
 ๔. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย ๑ ปี ในรายวิชาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และเป็น
ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 



 
           - ๒ - 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑. งานสอนในระดับปริญญาตรี  
 ๒. งานพัฒนาหลักสูตร และงานประกันคุณภาพ 
 ๓. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา และงานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. งานแนะแนวการศึกษา     
 ๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    - ๓ -         
๒. ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (พื้นที่ศาลายา)  จ านวน  ๒  อัตรา 
          คุณวุฒิปริญญาโท-เอก จ านวน ๑ อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และ   
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
กรณีรับคุณวุฒปิริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  
 ๔. หากมีประสบการณ์การสอน หรือการท างานในสายวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๒ ปี 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฎิบัติ 
 ๑. งานสอนในคณะฯ  ๒. จัดท าโครงการสอน, เอกสารส านักงาน 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. จัดท าโครงการฝึกอบรม ๖. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



                        - ๔ - 
 
๓. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (พื้นที่ศาลายา) จ านวน  ๑ อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท – เอก  จ านวน ๑ อัตรา 
               อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด. หรือ Ph.D.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
หรือวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด. หรือ D.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา
และคอมพิวเตอร์ หรอืสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และ   
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.,M.Sc. หรือ 
M.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา,สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, หรือ
สาขาวิชาที่เทียบเท่า และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก  
ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจาก
ประเทศไทย) 

กรณีรับคุณวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.,M.Sc. หรือ 
M.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา,สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, หรือ
สาขาวิชาที่เทียบเท่า และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก 
ในการท าวิทยานิพนธ ์(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. หรือ B.Eng.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา, สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชา
ที่เทียบเท่า และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕    

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

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ 
 ๑. งานสอนในคณะฯ    ๒. จัดท าโครงการสอน, เอกสารส านักงาน 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัย 
 ๕. จัดท าโครงการฝึกอบรม   ๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 
                   - ๕ - 
 
๔. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (พื้นที่ศาลายา) จ านวน  ๓  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท–เอก จ านวน ๒ อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา 
               อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด. หรือ Ph.D.) หรือ 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด. หรือ D.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม, สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการวัดคุม 
และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม., M.Sc. หรือ 
M.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา,สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม, สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการวัดคุม  และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

กรณีรับคุณวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม., M.Sc. หรือ 
M.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา,สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม, สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมการวัดคุม  และมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ 
ที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟูา 
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม, สาขาวิชาวิศวกรรมเล็กทรอนิกส์ หรือคุณวุฒิ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดคุม, สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบควบคุม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา, สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมการวัดคุม และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕    
 
 
 
 



 
       - ๖ - 
 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑. งานสอนในคณะฯ     
 ๒. จัดท าโครงการสอน, เอกสารส านักงาน 
 ๓. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๔. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา  
 ๕. จัดท าโครงการฝึกอบรม 
 ๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       - ๗ - 
 
๕. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (พื้นที่ศาลายา) จ านวน  ๒ อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท-เอก จ านวน ๑ อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา 
               อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
 ๒. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
หรือปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
(ไฟฟูาก าลัง) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับ
เฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิด 
เกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
 ๔. หากมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา แขนงไฟฟูา
ก าลัง ระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

กรณีรับคุณวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูา (ไฟฟูาก าลัง) และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการ
เรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่าง 
ไปจากประเทศไทย)  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
(ไฟฟูาก าลัง) และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕    
 ๔. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย ๓ ปีขึ้นไปในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
และเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา แขนงไฟฟูาก าลัง ระดับ
ภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

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



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



       - ๙ - 
 
๖. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (พื้นที่ศาลายา) จ านวน  ๓  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท-เอก จ านวน ๒ อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา 
               อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด. หรือ D.Eng.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม หรือปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด. หรือ Ph.D.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชา
วิศวกรรมการวัดคุม, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม., M.Sc. หรือ 
M.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม, 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง  และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ 
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย)  และ 

กรณีรับคุณวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม., M.Sc. หรือ 
M.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม, 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ 
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย)  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. หรือ B.Eng.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา, สาขาวิชา
วิศวกรรมการวัดคุม, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และมผีลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕    
 ๔. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย ๓ ปีขึ้นไปรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา
,วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรมอุตสาหการ และเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา แขนงไฟฟูาก าลัง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 



                  - ๑๐ - 

 

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

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ 
 ๑. งานสอนในคณะฯ 
 ๒. จัดท าโครงการสอน, เอกสารส านักงานของสาขาฯ 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. จัดท าโครงการฝึกอบรม/บริการวิชาการ 
 ๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        - ๑๑ - 
 
๗. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) จ านวน  ๑  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.หรือ Ph.D.)  
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่า หรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. หรือ M.Eng) 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่า หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย)  และ 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑. งานสอนในคณะฯ    
 ๒. จัดท าโครงการสอน, เอกสารส านักงาน 
 ๓. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๔. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา  
 ๕. จัดท าโครงการฝึกอบรม 
 ๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       - ๑๒ - 
 
หน่วยงานที่บรรจุ      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  จ านวน ๑๔ อัตรา  

๑. ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (พื้นที่ศาลายา) จ านวน  ๕  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท-เอก จ านวน ๒ อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๓ อัตรา 
                            อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต,ปรชัญาดุษฎบีัณฑิต 
หรือชื่อปริญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน, สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน, สาขาวิชา 
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ, สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว,  
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
สถาปัตยกรรมภายใน, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน, สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพทีเ่กี่ยวข้อง 
คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้น
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
สถาปัตยกรรมภายใน, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน, สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐  โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย)  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง คุณวุฒิศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบภายใน หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  
 ๔. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบ และ/หรือ งานวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน 
และมีความถนัดหรือความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมภายใน จะได้รับการพิจารณา 
เป็นพิเศษ 
 ๕. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
 



 

           - ๑๓ - 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

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

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ 

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



 
        - ๑๔ - 
 

๒. ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ (พื้นที่ศาลายา) จ านวน ๑ อัตรา 
          คุณวุฒิปริญญาเอก   จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก คุณวุฒิศิลปดุษฎีบัณฑติ  ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือชื่อปริญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  สาขาวิชาออกแบบกราฟฟิก, สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ, สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวชิาชีพที่เกี่ยวขอ้ง  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา 
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

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

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ 

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



                   - ๑๕ - 

 
๓. ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (พื้นที่ศาลายา) จ านวน ๓ อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท–เอก จ านวน  ๒  อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก คุณวุฒิสถปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  
หรือชื่อปริญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ,  
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว, สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง หรือสาขาวิชาชีพ
ที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม  หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  คุณวุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียน 
แผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจาก
ประเทศไทย) 

กรณีรับคุณวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 
ทางสถาปัตยกรรม  หรือสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  คุณวุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม  หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐  โดย 
รับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิด 
เกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย)  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม , สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  
 ๔. มีประสบการณ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม และ/หรือ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม และมีความ
ถนัดหรือความเชี่ยวชาญด้านทษฎีที่เก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ      
 ๕. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี    
 
 



 
                    - ๑๖ - 
 
                    

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

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



                       - ๑๗ - 

๔. ต าแหน่งอาจารย์     สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (พื้นที่ศาลายา) จ านวน ๒ อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท - เอก   จ านวน  ๒  อัตรา  
                            อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือชื่อปริญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
สาขาวชิาสหวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบ หรือสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คุณวุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต, ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม, สาขาวิชา
ศิลปศึกษา, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต, ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม, สาขาวิชา
ศิลปศึกษา, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
ศิปบัณฑิต,ออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต, ครุศาสตรบัณฑิต,ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา 
ศิลปอุตสาหกรรม, สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ,์สาขาวิชาศิลปศึกษา, สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม หรือ 
สาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕                    
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฎิบัติ 
 ๑. งานสอนและจัดท าโครงการสอน เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. ท างานวิจัย ค้นคว้านวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๓. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  ๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



           - ๑๘ - 

๕. ต าแหน่งอาจารย์     สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (พื้นที่ศาลายา) จ านวน ๑ อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท – เอก  จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต หรือชื่อปริญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  สาขาวิชาการจัดการ 
งานก่อสร้าง, สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร, สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง, สาขาวิชา 
การจัดการโครงการก่อสร้าง สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรอาคาร,สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา,สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียน
แผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจาก
ประเทศไทย) 
กรณีรับคุณวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง, สาขาวิชา
การจัดการโครงการก่อสร้าง,สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรอาคาร,สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา,สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก 
ในการท าวิทยานิพนธ ์(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย)  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต,วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต, เทคโนโลยีบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต, และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕                    
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฎิบัติ 
 ๑. งานสอนและจัดท าโครงการสอน เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. ท างานวิจัย ค้นคว้านวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๓. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 
                   - ๑๙ - 
 

๖. ต าแหน่งอาจารย์     สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง (พื้นที่ศาลายา) จ านวน ๒ อัตรา 
          คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๒  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต,การวางแผนภาค 
และเมืองดุษฎีบัณฑิต,ปรชัญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการวิจัยเพ่ือการออกแบบ, สาขาวิชาการวางแผน 
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม, สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง, สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง, สาขาวชิา 
การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมการท่องเที่ยว หรือสาขาวชิาชีพที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, การวางผังเมือง
มหาบัณฑิต, การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต, การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
ออกแบบชุมชนเมือง, สาขาวชิาการวางแผนภาคและเมือง, สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 
สาขาวิชาการผังเมืองและสภาพแวดล้อม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
ประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ    

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

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



                   - ๒๐ - 
 
หน่วยงานที่บรรจุ      วิทยาลัยเพาะช่าง  จ านวน  ๓  อัตรา 

๑. ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชาออกแบบภายใน  (พื้นที่เพาะช่าง) จ านวน  ๑ อัตรา  
 คุณวุฒิปริญญาโท – เอก   จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
สถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และ 
 ๓  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน 
สาขาวิชามัณฑนศิลป์ คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์  
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย)  
กรณีรับวุฒิปริญญาโท 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชา 

มัณฑนศิลป์ คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้น
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, ศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
มัณฑนศิลป์, สาขาวิชาออกแบบภายใน และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  
 ๔. หากมีประสบการณ์ท างานในองค์กรเอกชนอย่างน้อย ๓ ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ    
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
 ๑. งานสอนในวิทยาลัยเพาะช่าง 
 ๒. จัดท าโครงการสอน 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



                                             - ๒๑ - 
   

๒. ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (พื้นที่เพาะชา่ง)  จ านวน  ๑  อัตรา 
           คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

คุณวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐  
โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิด
เกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา 
ศิลปอุตสาหกรรม  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
 ๑. งานสอนในวิทยาลัยเพาะช่าง 
 ๒. จัดท าโครงการสอน 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
       - ๒๒ - 
    
๓. ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (พื้นที่เพาะช่าง)  จ านวน  ๑  อัตรา  
             คุณวุฒิปริญญาโท  จ านวน  ๑ อัตรา 
               อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

คุณวุฒิปริญญาโท 

 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต, ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการถ่ายภาพ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer Arts), สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีพ้ืนฐานและประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ และผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้น
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิศิลปบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ - ศิลปการถ่ายภาพ  
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาการถ่ายภาพและการพิมพ์  และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
 ๑. งานสอนในวิทยาลัยเพาะช่าง 
 ๒. จัดท าโครงการสอน 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



   
              - ๒๓ - 

  

หน่วยงานที่บรรจุ     คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  ๒๔  อัตรา 

๑. ต าแหน่งอาจารย์     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)   
                              จ านวน  ๒  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน  ๒  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์,สาขาวิชาภาษา 
และการสื่อสาร, สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ, สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวข้อง  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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

                                                                     
 
 
 



 
         - ๒๔ - 
        

๒. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – พลศึกษาและนันทนาการ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
จ านวน  ๑  อัตรา 

 คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๑  อัตรา 
             อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิการศึกษาดุษฎีบัณฑิต,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิการศึกษามหาบัณฑิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีผลการศึกษาสะสม 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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



          - ๒๕ - 

๓. ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) จ านวน ๔  อัตรา 
    คุณวุฒิปริญญาโท - เอก  จ านวน  ๔  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุน  สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุุน สาขาวิชาวรรณคดีญี่ปุุน สาขาวิชาญี่ปุุน
ศึกษา และ   
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุุนศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุุน สาขาวิชาวรรณคดีญี่ปุุน และมี
ผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐  โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ 
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
 ๔. ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะต้อมีประสบการณ์มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาญี่ปุุน  
กรณีรับวุฒิปริญญาโท 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุุนศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุุน สาขาวิชาวรรณคดีญี่ปุุน และมี
ผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ 
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ 
 ๔. ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะต้อมีประสบการณ์ มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาญี่ปุุน  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ   
 ๑. งานสอนของคณะฯ  ๒. จัดท าโครงการสอน 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



          - ๒๖ - 
 
๔. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)  จ านวน ๓  อัตรา 
          คุณวุฒิปริญญาโท - เอก    จ านวน  ๓  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และ  
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียน
แผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์  
 ๔. ในกรณีท่ีผู้สมัครมีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะต้องมีความรู้ความสามารถ 
ทางด้านภาษาจีน หรือส าเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
กรณีรับวุฒิปริญญาโท 

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 ๒.๗๕  
 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. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย            



                - ๒๗ - 
          
๕. ต าแหน่งอาจารย์     สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - ภาษาต่างประเทศ (พื้นที่วังไกลกังวล) จ านวน  ๒  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท - เอก  จ านวน ๑ อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๑ อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก คุณวุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
คุณวุฒิครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ คุณวุฒิ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และมผีล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ 
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
กรณีรับวุฒิปริญญาโท 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ คุณวุฒิ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และมผีล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์  
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
 ๑. งานสอนของคณะฯ 
 ๒. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๓. จัดท าโครงการสอน 
 ๔. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา  ๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  



                 - ๒๘ - 
          
๖. ต าแหน่งอาจารย์     สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - คณิตศาสตร์ (พื้นที่วังไกลกังวล) จ านวน  ๒  อัตรา 
          คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๒  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. หรือ Ph.D) สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์, สาชาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์,สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์, สาขาวิชาสถิติประยุกต์  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบ
การคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                      
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๗. ต าแหน่งอาจารย ์     สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) พื้นที่วังไกลกังวล จ านวน ๑ อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน  ๑  อัตรา   
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
วุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.หรือ Ph.D.)  
สาขาวิชาฟิสิกส์ และเรียนในแผนการเรียนที่มีรายวิชาทางด้านฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
 ๔. มีประสบการณ์การสอนในระดับสถาบันอุดมศึกษาในรายวิชาทางด้านฟิสิกส์ และรายวิชา 
ปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า ๓  
 ๕. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๓ ชิ้น 
(ไม่นับรวมกรณีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 

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

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

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                      
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๘. ต าแหน่งอาจารย์     สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – วิทยาศาสตร์ (เคมี) พื้นที่วังไกลกังวล จ านวน ๑ อัตรา 
                              คุณวุฒิปริญญาเอก   จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
วุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. หรือ Ph.D)  
สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                      
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๙. ต าแหน่งอาจารย์     สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – ภาษาไทย (พื้นที่วังไกลกังวล) จ านวน  ๑  อัตรา 
          คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๑  อัตรา 
       อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
วุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์  

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

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

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                      
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๑๐. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – กฎหมาย (พื้นที่วังไกลกังวล) จ านวน  ๑  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท – เอก   จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิต และมีผลการศึกษาสะสม 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิต และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต และมีผลการศึกษาสะสม 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  

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

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

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
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๑๑. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – ภาษาต่างประเทศ (พื้นที่ศาลายา) จ านวน  ๑  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
คุณวุฒิครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ คุณวุฒิ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และ 
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์  
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
                     

 
 
 
 



 
        - ๓๔ - 
         

๑๒. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) พื้นที่ศาลายา จ านวน  ๑  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. หรือ Ph.D.) สาขาวิชา 
ฟิสิกส์ และเรียนในแผนการเรียนที่มีรายวิชาทางด้านฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ 
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
 ๔. มีประสบการณ์การสอนในระดับสถาบันอุดมศึกษาในรายวิชาทางด้านฟิสิกส์ และรายวิชา 
ปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
 ๕. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๓ ชิ้น 
(ไม่นับรวมงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาโทและปริญญาเอก) 

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

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

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
                     

                                                      

 
 



 
                   - ๓๕ - 
                  

๑๓. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – สังคม/มนุษย์ (พื้นที่ศาลายา) จ านวน  ๑  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
วุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนสังคม สังคมวิทยาลัย คติชนวิทยา 
รัฐศาสตร์  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสังคมศาสตร์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิการศึกษามหาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสังคมศาสตร์  และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                      

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           - ๓๖ - 
               

๑๔. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศกึษาทั่วไป – สังคม/มนุษย์ (จิตวิทยา) พื้นที่ศาลายา จ านวน  ๑ อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก   จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม, จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาคลินิก, หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยา  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา,สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม สาขาวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ,สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยา  และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
                     

                                                      

 

 

 
 



 
          - ๓๗ - 
                

๑๕. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – วิทยาศาสตร์ (พื้นที่เพาะช่าง) จ านวน  ๑  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
วุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และ
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์  
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     - ๓๘ -      

๑๖. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – ภาษาต่างประเทศ (พื้นที่เพาะช่าง) จ านวน  ๑  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท – เอก  จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หรือครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
หรือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
กรณีรับวุฒิปริญญาโท 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หรือครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
หรือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
 ๑. งานสอนของคณะฯ  ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๒. จัดท าโครงการสอน   
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 ๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
                                                                  



 
                                                       - ๓๙ - 
   
หน่วยงานที่บรรจุ       คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  จ านวน  ๒  อัตรา 
ต าแหน่งอาจารย์        สาขาวิชาการโรงแรม (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)  จ านวน ๒ อัตรา 
    คุณวุฒิปริญญาโท  จ านวน  ๒  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย)  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  
 ๔. มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
 ๑. งานสอนของคณะฯ 
 ๒. รับผิดชอบด้านงานบริหารและท างานเอกสารส านักงานระดับสาขา 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ท างานวิจัยและค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ 
 ๕. จัดท าโครงการอบรม และโครงการต่าง ๆ  
 ๖. งานให้บริการวิชาการ 
 ๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

             

 

 
 



 
           - ๔๐ - 

หน่วยงานที่บรรจุ   คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จ านวน  ๖  อัตรา 

๑. ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์  (พื้นที่วังไกลกังวล)     
                           จ านวน ๑ อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท - เอก  จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การขึ้นรูปโลหะ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต,สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
การขึ้นรูปโลหะ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต,  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบ
การคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การข้ึนรูปโลหะ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ 
โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิด
เกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และมีผลการศึกษาสะสมตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕   

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



 
 
           - ๔๑ - 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
 ๑. งานสอนของคณะฯ 
 ๒. จัดท าโครงการสอน 
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ในสาขาที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕. ด าเนินการหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการ 
 ๖. ด าเนินการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 ๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

                   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
        



 
                    - ๔๒- 

              
๒. ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (พื้นที่วังไกลกังวล)   
                                จ านวน ๒ อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก   จ านวน  ๒  อัตรา   
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท  และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย, 
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร, สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ   
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, วิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชา
วิศวกรรมเครือข่าย, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร, สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย)               

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ 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 ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 ๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

      



 
                  - ๔๓ - 
 

๓. ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นที่วังไกลกังวล) จ านวน ๑ อัตรา     
    คุณวุฒิปริญญาเอก   จ านวน  ๑   อัตรา   
              อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

คุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย, สาขาวิชาความ
มั่นคงทางระบบสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบ
การคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

               
 
 



 
 
                - ๔๔ - 
 
 ๔. ต าแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (พื้นที่วังไกลกังวล)    
                            จ านวน  ๑  อัตรา     
          คุณวุฒิปริญญาเอก   จ านวน  ๑  อัตรา 
       อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

รับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาวาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการ  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหกรรม, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
 ๔. หากมีประสบการณ์การสอนด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสอนด้านเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ (CNC) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ 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 ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 ๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

       



     

   - ๔๕ - 
 

๕. ต าแหน่งอาจารย์     สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (พื้นที่วังไกลกังวล)จ านวน ๑ อัตรา     
   คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๑  อัตรา    
              อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                            - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด                                 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

รับวุฒิปริญญาเอก 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) วารสารศาสตรดุษฎบีัณฑิต
(ว.ด.) ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ม.) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาวารสารศาสตร์, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒินิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม) ครุศาสตรมหา
บัณฑิต (ค.ม.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วารสารศาสตรมหาบัณฑิต  
(ว.ม.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาวารสารศาสตร์, 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ 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 ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 ๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



           - ๔๖ – 
 
หน่วยงานที่บรรจุ      คณะบริหารธุรกิจ    จ านวน  ๒๒  อัตรา   

๑. ต าแหน่งอาจารย ์    สาขาวิชาการบัญชี (พื้นที่วังไกลกังวล)  จ านวน ๓ อัตรา 
          คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน  ๑  อัตรา  ปริญญาเอก  จ านวน  ๒  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิบัญชีดุษฎีบัณฑิต (บช.ด.) หรือ บริหารธุรกิจ 

ดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) หรือบัญชีดุษฎีบัณฑิต (บช.ด.) สาขาวิชาการบัญชี  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี หรือ
บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี หรือ
บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี  
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  

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

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



                 - ๔๗ -     
 
๒. ต าแหน่งอาจารย์     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (พื้นที่วังไกลกังวล) จ านวน  ๔  อัตรา 
                              คุณวุฒิปริญญาโท – เอก จ านวน ๒ อัตรา ปริญญาเอก  จ านวน  ๒  อัตรา    
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
คอมพิวเตอร์,สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

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

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



     - ๔๘ - 

   
๓. ต าแหน่งอาจารย์     สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (พื้นที่วังไกลกังวล)  จ านวน  ๑  อัตรา 
          คุณวุฒิปริญญาโท - เอก  จ านวน  ๑  อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 

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

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
ประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

              
 



 
              - ๔๙ - 
 
๔. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (พื้นที่วังไกลกังวล)  จ านวน  ๑  อัตรา 
                           คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

วุฒิปริญญาเอก 
๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.หรือ Ph.D) สาขาวิชา 

การจัดการ หรือ การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหการ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหการ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ 
(ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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

       
 
 
 
 
 
 



       - ๕๐ - 
 
๕. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ   
                              จ านวน  ๒  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท – เอก จ านวน  ๒  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท  
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด                               

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
กรณีรับวุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาจีนและ/หรือ ภาษาจีนธุรกิจ 

การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจที่เรียนเป็นภาษาจีน หรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้องกับภาษาจีน  และ  
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีนและ/หรือภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจที่เรียนเป็นภาษาจีน  หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ 
 ๔. ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะต้องมีประสบการณ์ มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีน หรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท 
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีนและ/หรือภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจที่เรียนเป็นภาษาจีน  หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน  และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ และ  
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชาวรรณคดีจีน, สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ, สาขาวิชาจีนศึกษา, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาจีน) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาจีน และมีผล
การศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  
 ๔. ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะต้องมีประสบการณ์ มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีน หรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

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



     - ๕๑ - 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
 ๑. งานสอนของคณะฯ    
 ๒. จัดท าโครงการสอน    
 ๓. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา  
 ๔. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ๕. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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๖. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (พื้นทีบ่พิตรพิมุข จักรวรรดิ) จ านวน  ๒  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๒  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด                                                                   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

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

ดุษฎีบัณฑิต (D.B.A) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียน
แผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจาก
ประเทศไทย) 

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

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

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          - ๕๓ - 
 
 
๗. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) จ านวน  ๒  อัตรา 
                              คุณวุฒิปริญญาเอก   จ านวน  ๒  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด                                                                   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

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

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์, 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มี
ระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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

              
 
 
   
 



 
 
             - ๕๔ - 
 
๘. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (พื้นทีศ่าลายา)  จ านวน  ๒  อัตรา 
                              คุณวุฒิปริญญาเอก   จ านวน  ๒  อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด                                                                   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
วุฒิปริญญาเอก 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

บัญชีดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  หรือท าดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับด้านบัญชี  และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บัญชีมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก 
ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิบัญชีบัณฑิต,คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี 

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

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

              
 
 
 
 
 
 



 
           - ๕๕ - 

 
๙. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (พื้นทีศ่าลายา)   จ านวน  ๑  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด                                                             

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

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

ดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
การเงินการคลัง  และ  
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ, สาขาวิขาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 
 ๔. หากมีประสบการณ์ในการท างานวิจัย การสอน การท างานบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
หรืองานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนะธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องเสนอหลักฐานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา) 
 ๕. หากมีประสบการณ์อ่ืนและ/หรือผลงานอ่ืนที่สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ตามคุณวุฒิ 
และในต าแหน่งอาจารย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องเสนอหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

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

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

       

 
 



 
       - ๕๖ - 

 
๑๐. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (พื้นที่ศาลายา)   จ านวน  ๑  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน  ๑  อัตรา   
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                - คุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ ๑๙,๘๙๐ บาท    

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาโท 

๑. เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะ
การเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ย 
ต่างไปจากประเทศไทย) 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕  
 ๔. หากมีประสบการณ์ในการท างานวิจัย การสอน การท างานบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
หรืองานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนะธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องเสนอหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณา) 
 ๕. หากมีประสบการณ์อ่ืนและ/หรือผลงานอ่ืนที่สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ 
ตามคุณวุฒิและในต าแหน่งอาจารย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องเสนอหลักฐานเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

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

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



         - ๕๗ - 
 
๑๑. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด (พื้นทีศ่าลายา) จ านวน  ๑  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด                                                             

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

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

ดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการตลาดแนวใหม่ 
หรือสาขาวิชาชีพทางด้านการตลาด และ 
 ๓. ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) สาขาวชิาการตลาด 
สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท าวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา 
จากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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

       

 
 
 
 



       - ๕๘ - 
 
๑๒. ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (พื้นทีศ่าลายา) จ านวน  ๒  อัตรา 
 คุณวุฒิปริญญาเอก   จ านวน  ๒  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) 
                                       - คุณวุฒิปริญญาเอก เดือนละ ๒๔,๗๐๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก าหนด                                                             

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
วุฒิปริญญาเอก 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาวิชาอ่ืนทางด้านคอมพิวเตอร์ และ 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาอ่ืนทางด้านด้านคอมพิวเตอร์ 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการท า
วิทยานิพนธ์ (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่มีระบบการคิดเกรดเฉลี่ยต่างไปจากประเทศไทย) 

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

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

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

 

              
 
 
 
 
 
 
 


