
                                            
 
 
                                    
 

 
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
   
 ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความ
ประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ชื่อต าแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ปรากฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี ้  

 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผูมี้สิทธิสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีสัญชาติไทย  
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์    
 (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 
 (๕)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็น
โรคท่ีก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
 (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนใน
ลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 
 (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๘)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๙)  ไมเ่คยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 
 (๑๐) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (11) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะการกระท าผิดวินัย ตามประกาศนี้ 
 (12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
 
 - ถ้ าผู้ สมั ครรายใดได้ รั บการจั ดจ้ างเข้ าเป็ นบุ คลากรแล้ ว หากตรวจสอบประวั ติ 
และพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัตจิะให้ลาออกจากการเป็นบุคลากรทันท ี

  

 

 



 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรม       
การจัดการ ชั้น ๒ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕            
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ทั้ งนี้ตั้ งแต่วันที่  10 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เว้น
วันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๖๐๖๗ 
 ๓.๒ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และต้องยื่น 
ใบสมัครด้วยตนเอง 
 ๓.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 

 ๔.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
          ไม่มี 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ๕.๑  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด
ไว้ตามแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๒  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน ๑ ฉบับ                                                                                                                           
 ๕.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
๑ ป ี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 
(ในกรณีที่ชื ่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จ านวน ๑ ฉบับ ทั้งนี ้ในส าเนาหลักฐาน    
ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 ๖.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ 
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้ งยื่ นหลักฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณี ที่ มี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร
สอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ ได ้

            ๗.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และก าหนดวัน  เวลา สถานที่ในการคัดเลือก  
    วิทยาล ัยนว ัตกรรมการจ ัดการ จะประกาศรายชื ่อผู ้ม ีส ิทธ ิเข ้าร ับการคัดเลือก           
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ ชั้น ๒ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕        
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรือที่ http://rcim.rmutr.ac.th 
 
 
 

http://rcim.rmutr.ac.th/


 

 ๘.  วิธีการคัดเลือก  
 วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

  ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๐  
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้รับ
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน 

 ๑๐.  การประกาศรายช่ือ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศ 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 
๒ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑล สาย ๕ ต.ศาลายา       
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรอืที่ http://rcim.rmutr.ac.th 

 ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้างและค าสั่งจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ๑๑.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
                      ๑๑.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก าหนด       
 ๑๑.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ  
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๑๑.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ 
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ข้อ ๒ (๕) มายื่นด้วย  

  ประกาศ  ณ  วันที่    9     พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 (นายรพี  ม่วงนนท์) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

แนบท้ายประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ลงวันที่    9     พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
ปฏิบัติงาน      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

(ประจ าพ้ืนที่ศาลายา) 
- สามารถมาปฏิบัติงานวันเสาร์ – วันอาทิตย์ได้ 

1. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี บริหารธรุกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

๒. กรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 1 ให้พิจารณาเพ่ิมเติมจากหัวข้อความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีต้องการ  

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ 
๒. มีความรู้ความสามารถด้านงานทะเบียน งานสอบ งานตารางสอน งานเบิกจ่าย ในระดับดี 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
๕. มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลการศึกษาและจัดการฐานข้อมูลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๖. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
๗. มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
๘. มีความรับผิดชอบ ละเอียดและรอบคอบสูง 
๙. ถ้ามีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารโครงการ และการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะ

ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. รับสมัครนักศึกษา 
2. งานดูแลห้องเรียนการจัดการเรียนการสอน  
3. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
4. งานบัตรนักศึกษา และรวบรวมเอกสารจัดท าบัตรนักศึกษา 
5.  หนังสือเชิญอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน 
6. งานทะเบียนนักศึกษา 
7. งานส าเร็จการศึกษา  



8. ประสานงานนักศึกษา 
9. งานออกหนังสือรับรองนักศึกษาของหลักสูตร 
10. ติดตามค่าลงทะเบียน 
11. ติดตามผลการเรียน 
12. ประเมินรายวิชา  
13.  งานอนุมัติต่างๆ ภายในหลักสูตร (ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าบรรยาย ค่าตอบแทน และอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง) 
14. งานสอบวิทยานิพนธ์ และสอบประมวลความรู้ (นัดสอบ ค าสั่ง หนังสือเชิญ เอกสารการสอบ 

อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการด าเนินการสอบ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการสอบ) 
15. งานประชุมทั้งหมดภายในหลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
16. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้การใช้ภาษาระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
17. งานประกันคุณภาพหลักสูตร  
18. งานด้านการบริหารโครงการและกิจกรรมนักศึกษา 
19. ประสานงานหลักสูตร ระหว่างพ้ืนที่ 
20.  ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
**************************************************************** 

 
 


