ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ 1/2560
----------------------------------ด้ววยมหาวาวิทยาลาลัยเทคโนโลยลยีราชมงคลธาลัญบญบุรลยี ประสงคจจะราลับสมาลัครสอบแข่งงข่าลันเพื่ออบรรจญบุ
เป%นพืนาลักงานมหาวาวิทยาลาลัย สายสนาลับสนญบุน คราลังง ทลยีอ 1/2560 ด้วาลังรายละเอลยียด้วต่อไปนีงอไปนลยีง
1. ตำแหน่/าแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
จำานวน 15 อาลัต่อไปนีรา (รายละเอลยียด้วข่องต่อไปนีำาแหนงงปรากฏแนบทายประกาศนลยีง)
1.1 วญบุฒิประกาาวิประกาศนลยียบาลัต่อไปนีรวาวิชาชลยีพืชาลังนสั้นสูง อาลัต่อไปนีราเงาวินเด้ว่อน 14,950 บาท
1.2 วญบุฒิประกาาวิปราวิญญาต่อไปนีรลยี
อาลัต่อไปนีราเงาวินเด้ว่อน 19,500 บาท
2. คุณสมบัตำแหน่ิทั่วไปของผู้มปของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
2.1 ผู้สมัคั้นสูสมาลัครสอบแข่งงข่าลันเพื่ออบรรจญบุเป%นพืนาลักงานมหาวาวิทยาลาลัย ต่อไปนีองมลยีคญบุณสมบาลัต่อไปนีาวิทาลัอวไปและไมงมลยี
ลาลักษณะต่อไปนีองหาม ต่อไปนีามข่อ 9 ข่องข่อบาลังคาลับมหาวาวิทยาลาลัยเทคโนโลยลยีราชมงคลธาลัญบญบุรลยี วงาด้ววยการบราวิหารงานบญบุคคล
พืนาลักงานมหาวาวิทยาลาลัย พื.ศ. 2552 ด้วาลังต่อไปนีงอไปนลยีง
(ก) คุณสมบัตำแหน่ิทั่วไป
(1) มลยีอายญบุไมงต่อไปนีอำากวงา 18 ป? และไมงเกาวิน 60 ป?บราวิบั้นสูรณจ
(2) เป%นผู้สมัคเล่ั้นสู ออ มใสในการปกครองระบอบประชาธาวิปไต่อไปนียอาลันมลยีพืระมหากษาลัต่อไปนีรยาวิ ทจ รงเป%นประมญบุข่
(ข) ลักษณะตำแหน่ของผู้องหของผู้าม
(1) เป%นผู้สมัคั้นสูด้วำารงต่อไปนีำาแหนงงข่าราชการการเม่อง
(2) เป%นคนวาวิกลจราวิต่อไปนี หร่อจาวิต่อไปนีฟัน่น เฟัออน ไมงสมประกอบ เป%นคนเสม่อนไรความสามารถ
หร่อเป%นโรคทลยีอกำาหนด้วในกฎ ก.พื.อ.
(3) เป%นผู้สมัคั้นสูอยั้นสูงในระหวงางถั้นสูกสาลัองพืาลักราชการ หร่อถั้นสูกสาลัองใหออกจากราชการไวกงอน
ต่อไปนีามข่อบาลังคาลับนลยีงหร่อกฎหมายอ่อน
(4) เป%นผู้สมัคั้นสูบกพืรงองในศลยีลธรรมอาลันด้วลยี
(5) เป%นกรรมการบราวิหารพืรรคการเม่อง หร่อเจาหนาทลยีอในพืรรคการเม่อง
(6) เป%นบญบุคคลลมละลาย
(7) เคยถั้นสูกจำาคญบุกโด้วยคำาพืาวิพืากษาถาถึงทลยีอสญบุด้วใหจำาคญบุก เวนแต่อไปนีงเป%นโทษสำาหราลับความผู้สมัคาวิด้วทลยีอได้วกระทำา
โด้วยประมาท หร่อความผู้สมัคด้วาวิ ลหญบุโทษ
(8) เคยถั้นสูกลงโทษใหออก ปลด้วออก หร่อไลงออกจากราลัฐวาวิสาหกาวิจ องคจการมหาชนหร่อหนงวย
งานอ่อนข่องราลัฐ
(9) เคยถั้นสูกลงโทษใหออก ปลด้วออก หร่อไลงออกเพืราะกระทำาผู้สมัคด้วาวิ วาวินาลัยต่อไปนีามกฎหมาย
วงาด้ววยระเบลยียบข่าราชการพืลเร่อนในสถาบาลันอญบุด้วมศาถึกษา หร่อกฎหมายอ่อน
(10) เป%นผู้สมัคั้นสูเคยกระทำาการทญบุจราวิต่อไปนีในการสอบเข่าราลับราชการหร่อเข่าปฏาวิบาลัต่อไปนีาวิงาน ในหนงวยงาน
ข่องราลัฐ

-22.2 หากเป%นเพืศชายต่อไปนีองผู้สมัคงานการเกณฑ์ทหารแทจ หารแลว หร่อได้วราลับการยกเวนการเกณฑ์ทหารแจทหารโด้วยใช
หนาลังส่อสำาคาลัญ(แบบ สด้ว.8) หร่อใบราลับรองผู้สมัคลการต่อไปนีรวจเล่อกทหารกองเกาวินเข่าราลับราชการทหารกองประจำาการ
(แบบ สด้ว.43) เทงานาลังน
2.3 สำาหราลับพืระภิกษุาวิกษญบุ มหาวาวิทยาลาลัยไมงราลับสมาลัครคาลัด้วเล่อกเพื่ออจางเป%นพืนาลักงานมหาวาวิทยาลาลัย
3. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
กำาหนด้วการราลับสมาลัครคาลัด้วเล่อกระหวงางวาลันทลยีอ 8 – 22 พืฤษภิกษุาคม 2560 ผู้สมัคั้นสูประสงคจสมาลัคร
สามารถสมาลัครได้วทางอาวินเทอรจเน็ต่อไปนีผู้สมัคงานระบบใบสมาลัครออนไลนจทางเว็บไซต่อไปนีจข่องมหาวาวิทยาลาลัยเทคโนโลยลยีราชมงคลธาลัญบญบุรลยี
www.rmutt.ac.th หาลัวข่อ “ราลับสมาลัครบญบุคคลสอบแข่งงข่าลัน/คาลัด้วเล่อกเพื่ออบรรจญบุและแต่อไปนีงงต่อไปนีาลังงเป%นพืนาลักงานมหาวาวิทยาลาลัย
คราลังงทลยีอ 1/2560” หร่อ http://rmutt.job.thai.com. ต่อไปนีลอด้ว 24 ชาลัวอ โมง ไมงเวนวาลันหยญบุด้วราชการ ยกเวนวาลันสญบุด้วทายข่อง
การราลับสมาลัครค่อวาลันทลยีอ 22 พืฤษภิกษุาคม 2560 ระบบจะปaด้วราลับสมาลัครเวลา 16.30 น. และสามารถชำาระเงาวินได้วทลยีอธนาคาร
กรญบุงไทยต่อไปนีามเวลาปaด้วทำาการข่องธนาคาร เวลา 21.00 น.
ค่าธรรมเนียมสอบ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ชำาระคงาธรรมเนลยียมสอบ จำานวน 300 บาท (ไมงรวมคงาธรรมเนลยียมธนาคาร) โด้วยผู้สมัคาง น
ธนาคารกรญบุงไทย ทญบุกสาข่าทาลัอวประเทศ
(2) คงาธรรมเนลยียมธนาคาร รวมคงาบราวิการทางอาวินเต่อไปนีอรจเน็ต่อไปนี จำานวน 30 บาท
4. ก/าหนดการเกีย่ วกับการด/าเนินการสอบแข่งขัน
มหาวาวิทยาลาลัยฯ จะด้วำาเนาวินการสอบแข่งงข่าลันเพื่ออบรรจญบุบญบุคคลเข่าเป%นพืนาลักงานมหาวาวิทยาลาลัย
สายสนาลับสนญบุน คราลังง ทลยีอ 1/2560 โด้วยมลยีกำาหนด้วการเป%นไปต่อไปนีามเอกสารแนบทายประกาศราลับสมาลัครฯ ทาลังงนลยีง กำาหนด้วการอาจ
มลยีการเปลลยีอยนแปลงได้วต่อไปนีามความเหมาะสม มหาวาวิทยาลาลัยฯ จะด้วำาเนาวินการประกาศรายละเอลยียด้วต่อไปนีาง ง ๆ ทางเว็บไซต่อไปนีจข่อง
มหาวาวิทยาลาลัยเทคโนโลยลยีราชมงคลธาลัญบญบุรลยี www.rmutt.ac.th หาลัวข่อ “ราลับสมาลัครบญบุคคลสอบแข่งงข่าลัน/คาลัด้วเล่อกเพื่ออบรรจญบุ
และแต่อไปนีงงต่อไปนีาลังงเป%นพืนาลักงานมหาวาวิทยาลาลัย คราลังง ทลยีอ 1/2560” หร่อ http://rmutt.job.thai.com
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ในการสมาลัครคราลังงนลยีง ผู้สมัคั้นสูสมาลัครสอบแข่งงข่าลันต่อไปนีองสมาลัครผู้สมัคงานระบบอาวินเต่อไปนีอรจเน็ต่อไปนีได้วเพืลยียงชงองทาง
เด้วลยียวและคราลังงเด้วลยียวเทงานาลังน
5.2 ผู้สมัคั้นสูสมาลัครสอบแข่งงข่าลันสมาลัครได้วเพืลยียง 1 ต่อไปนีำาแหนงงเทงานาลังน เม่ออเล่อกแลวจะไมงสามารถ
เปลลยีอยนแปลงแกไข่ข่อมั้นสูลได้ว
5.3 ผู้สมัคั้นสูสมาลัครสอบแข่งงข่าลัน ต่อไปนีองราลับผู้สมัคาวิด้วชอบในการต่อไปนีรวจสอบและราลับรองต่อไปนีนเองวงา เป%นผู้สมัคั้นสูมลยี
คญบุณสมบาลัต่อไปนีาวิทาลัอวไปและคญบุณสมบาลัต่อไปนีาวิเฉพืาะต่อไปนีำาแหนงงต่อไปนีรงต่อไปนีามประกาศราลับสมาลัครสอบแข่งงข่าลันและต่อไปนีองกรอกรายละเอลยียด้วต่อไปนีงาง ๆ
ในใบสมาลัครใหถั้นสูกต่อไปนีอง ครบถวน ต่อไปนีามความเป%นจราวิง พืรอมทาลังงแนบหลาลักฐานในการสมาลัครใหถั้นสูกต่อไปนีองครบถวนต่อไปนีามทลยีกอ ำาหนด้ว
ไวในประกาศราลับสมาลัคร ในกรณลยีทลยีอมลยีความผู้สมัคาวิด้วพืลาด้วอาลันเกาวิด้วจากผู้สมัคั้นสูสมาลัคร หร่อต่อไปนีรวจพืบวงาเอกสารหลาลักฐานคญบุณวญบุฒิประกาาวิซาถึองผู้สมัคั้นสูสมาลัคร
แนบผู้สมัคงานระบบไมงต่อไปนีรง หร่อไมงเป%นไปต่อไปนีามประกาศราลับสมาลัครสอบ มหาวาวิทยาลาลัยเทคโนโลยลยีราชมงคลธาลัญบญบุรลยี จะถ่อวงาผู้สมัคั้นสู
สมาลัครสอบเป%นผู้สมัคั้นสูข่าด้วคญบุณสมบาลัต่อไปนีาวิในการสมาลัครคราลังง นลยีงมาต่อไปนีาลังงแต่อไปนีงต่อไปนีน และจะไมงค่นคงาธรรมเนลยียมในการสมาลัครสอบ
5.4 การสมาลัครสอบออนไลนจทางอาวินเต่อไปนีอรจเน็ต่อไปนี ถ่อวงาผู้สมัคั้นสูสมาลัครสอบเป%นผู้สมัคั้นสูลงลายม่อช่ออและราลับรอง
ความถั้นสูกต่อไปนีองข่องข่อมั้นสูลด้วาลังกลงาว ต่อไปนีามพืระราชบาลัญญาลัต่อไปนีาวิวาง ด้ววยธญบุรกรรมทางอาวิเล็กทรอนาวิกสจ พื.ศ. 2544 และทลยีอแกไข่เพืาวิอม
เต่อไปนีาวิม(ฉบาลับทลยีอ 2) พื.ศ. 2551 ด้วาลังนาลังน หากผู้สมัคั้นสูสมาลัครสอบจงใจกรอกข่อมั้นสูลอาลันเป%นเท็จ อาจมลยีความผู้สมัคด้วาวิ ทางอาญาฐานแจงความ
เท็จต่อไปนีงอเจาพืนาลักงาน
6. เอกสารที่ตำแหน่ของผู้องแนบผู้ม่านระบบใบสมัครออนไลนค
6.1 สำาเนาใบปราวิญญาบาลัต่อไปนีร หร่อสำาเนาหนาลังส่อราลับรองคญบุณวญบุฒิประกาาวิ ซาถึองผู้สมัคงานการอนญบุมาลัต่อไปนีาวิจากผู้สมัคั้นสูมลยีอำานาจ
วงาสำาเร็จการศาถึกษากงอนวาลันทลยีอปaด้วราลับสมาลัคร
6.2 สำาเนาใบแสด้วงผู้สมัคลการศาถึกษา (Transcript) ฉบาลับสมบั้นสูรณจ

-36.3 สำาเนาหลาลักฐานอ่นอ ๆ เชงน ทะเบลยียนสมรส หนาลังส่อสำาคาลัญการเปลลยียอ นช่ออ ต่อไปนีวาลั หร่อช่ออ สกญบุล (ถามลยี)
6.4 หลาลักฐานการแสด้วงประสบการณจต่อไปนีามเง่ออนไข่ทลยีอกำาหนด้วไวในรายละเอลยียด้วสาข่าวาวิชาต่อไปนีามทลยีอ
แนบทายประกาศนลยีง เชงน ใบราลับรองการผู้สมัคาง นงานจากผู้สมัคั้นสูบาลังคาลับบาลัญชา
6.5 ผู้สมัคั้นสูสมาลัครเพืศชายต่อไปนีองแนบสำาเนาหลาลักฐานการผู้สมัคงานหร่อได้วราลับการยกเวนการเกณฑ์ทหารแทจ หาร
ได้วแกง หนาลังส่อสำาคาลัญ(แบบ สด้ว.8) หร่อใบราลับรองผู้สมัคลการต่อไปนีรวจเล่อกทหารกองเกาวินเข่าราลับราชการทหารกองประจำาการ
(แบบ สด้ว.43) เทงานาลังน
6.6 ผู้สมัคลการทด้วสอบภิกษุาษาอาลังกฤษจากสถาบาลันทลยีอได้วราลับการราลับรอง โด้วยคะแนนการทด้วสอบ
TOEFL ไมงนอยกวงา 434 หร่อ IELTS ไมงนอยกวงา 4 หร่อ TOEIC ไมงนอยกวงา 403 หร่อ RT-TEP โด้วยจะต่อไปนีองได้ว
ไมงนอยกวงา 4 หร่อมาต่อไปนีรฐานการทด้วสอบภิกษุาษาอาลังกฤษทลยีอเทลยียบเทงา(Kของผู้ามี) และต่อไปนีองไมงเกาวินระยะเวลาทลยีอกำาหนด้วไว ในใบ
ผู้สมัคงานการทด้วสอบด้วาลังกลงาว (กรณลยีทไลยีอ มงได้วกาำ หนด้วระยะเวลาไวใหใชได้วไมงเกาวิน 2 ป? นาลับจากวาลันทลยีปอ ระกาศผู้สมัคลสอบ)
6.7 ผู้สมัคลการสอบคอมพืาวิวเต่อไปนีอรจ โด้วยผู้สมัคสมาลั
ั้นสู ครทลยีไอ ด้วรบาลั ใบประกาศผู้สมัคาง นการอบรมคอมพืาวิวเต่อไปนีอรจในระบบ
IC 3 สามารถนำามาย่นอ ได้ว (ถามลยี)
7. ก/าหนดวัน เวลา และสKานที่สอบ
7.1 ทดสอบภาคความรปของผู้ความสามารKที่ใชของผู้เฉพาะตำแหน่/าแหน่ง (ขของผู้อเขียน) ในวาลันทลยีอ 10
มาวิถนญบุ ายน 2560
7.2 หลักฐานทีตำแหน่่ อของผู้ งน/ามาในวันทดสอบภาคความรปคของผู้ วามสามารKทีใ่ ชของผู้เฉพาะตำแหน่า/ แหน่ง(ขของผู้อเขียน)
(1) บาลัต่อไปนีรเข่าหองสอบ (พืาวิมพืจบาลัต่อไปนีรเข่าหองสอบได้วหลาลังจากทลยีอประกาศรายช่ออผู้สมัคั้นสูมลยีสาวิทธาวิสอบ)
(2) บาลัต่อไปนีรประจำาต่อไปนีวาลั ประชาชน หร่อบาลัต่อไปนีรประจำาต่อไปนีวาลั ข่าราชการ หร่อหนาลังส่อเด้วาวินทาง
7.3 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่า/ แหน่ง (สอบสัมภาษณค) ในวาลันทลยีอ 23 มาวิถนญบุ ายน 2560
7.4 หลักฐานที่ตำแหน่ของผู้องยื่นในวันทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่/าแหน่ง (สัมภาษณค)
(1) สำาเนาใบปราวิญญาบาลัต่อไปนีร หร่อสำาเนาหนาลังส่อราลับรองคญบุณวญบุฒิประกาาวิ จำานวน 1 ฉบาลับ
(2) สำาเนาใบแสด้วงผู้สมัคลการศาถึกษา (Transcript) ฉบาลับสมบั้นสูรณจ จำานวน 1 ฉบาลับ
8. เกณฑ์การตัดสิน￡�กค ารตำแหน่ดั สิน
ผู้สมัคั้นสูทลยีจอ ะถ่อวงาเป%นผู้สมัคั้นสูผู้สมัคงานการสอบแข่งงข่าลัน จะต่อไปนีองเป%นผู้สมัคั้นสูได้วคะแนนการสอบ ด้วาลังนลยีง
8.1 คะแนนภิกษุาคความรั้นสูความสามารถทาลัอวไป ทด้วสอบวาวิชาภิกษุาษาอาลังกฤษ และวาวิชา
คอมพืาวิวเต่อไปนีอรจ ซาถึองสองวาวิชารวมกาลันต่อไปนีองไมงต่อไปนีอำากวงารอยละ 50
กรณีที่ไม่ตำแหน่ของผู้องทดสอบความรปคของผู้ วามสามารKทั่วไปในแตำแหน่่ละวิชา ดังนี้
- ภาษาอังกฤษ : ผู้สมัคลการทด้วสอบภิกษุาษาอาลังกฤษจากสถาบาลันทลยีไอ ด้วรบาลั การราลับรอง โด้วยคะแนนการ
ทด้วสอบ TOEFL ไมงนอยกวงา 434 หร่อ IELTS ไมงนอยกวงา 4 หร่อ TOEIC ไมงนอยกวงา 403 หร่อ RT-TEP โด้วยจะต่อไปนีอง ไมง
นอยกวงา 4 หร่อมาต่อไปนีรฐานการทด้วสอบภิกษุาษาอาลังกฤษทลยีเอ ทลยียบเทงา(Kของผู้ามี) และต่อไปนีองไมงเกาวินระยะเวลาทลยีกอ าำ หนด้วไวในใบผู้สมัคาง นการ
ทด้วสอบด้วาลังกลงาว (ระยะเวลา ไมงเกาวิน 2 ป? นาลับจากวาลันทลยีผู้สมัคอ าง นการทด้วสอบ)
- คอมพิวเตำแหน่อรค : ผู้สมัคลการสอบคอมพืาวิวเต่อไปนีอรจ โด้วยผู้สมัคสมาลั
ั้นสู ครทลยีไอ ด้วรบาลั ใบประกาศผู้สมัคาง นการอบรม
คอมพืาวิวเต่อไปนีอรจในระบบ IC 3 สามารถแนบได้ว (ถามลยี) โดยผู้มปของผู้สมัครตำแหน่ของผู้องแนบผู้มลดังกล่าว ณ วันที่สมัครผู้ม่านระบบออนไลนค
8.2 คะแนนภิกษุาคความรั้นสูความสามารถทลยีใอ ชเฉพืาะต่อไปนีาำ แหนงง(สอบข่อเข่ลยียน) ต่อไปนีองไมงต่อไปนีาอำ กวงา
รอยละ 60
8.3 ผู้สมัคั้นสูได้วคะแนนสอบต่อไปนีามข่อ 8.1 และ 8.2 จาถึงจะเป%นผู้สมัคั้นสูมลยีสาวิทธาวิเข่าราลับการทด้วสอบ
ภิกษุาคความเหมาะสมกาลับต่อไปนีำาแหนงง และได้วคะแนนการทด้วสอบภิกษุาคความเหมาะสมกาลับต่อไปนีำาแหนงง(สอบสาลัมภิกษุาษณจ)
ต่อไปนีองไมงต่อไปนีอำากวงารอยละ 70

-49. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มปของผู้ผู้ม่านการสอบแข่งขัน
9.1 ประกาศรายชือ่ ผู้มปมของผู้ สี ทิ ธิเขของผู้ารับการคัดเลือกและสKานทีค่ ดั เลือก จะประกาศใหทราบ ทาลัวอ
กาลันภิกษุายในวาลันทลยีอ 2 มาวิถญบุนายน 2560 ทางเว็บไซต่อไปนีจ www.rmutt.ac.th
9.2 ประกาศรายชื่อผู้มปของผู้ผู้ม่านการทดสอบภาคความรปของผู้ความสามารKที่ใชของผู้เฉพาะตำแหน่/าแหน่ง
(สอบขของผู้อเขียน) ภิกษุายในวาลันทลยีอ 19 มิKนุ ายน 2560 เพื่ออ เข่าราลับการทด้วสอบภิกษุาคความเหมาะสมกาลับต่อไปนีาำ แหนงง
(สอบ
สาลัมภิกษุาษณจ) ต่อไปนีามทลยีกอ าำ หนด้วไวแลว ทางเว็บไซต่อไปนีจ http://rmutt.job.thai.com และ www.rmutt.ac.th
9.3 ประกาศรายชื่อผู้มปของผู้ผู้ม่านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่/าแหน่ง(สอบสัมภาษณค)
ภิกษุายในวาลันทลยีอ 27 มาวิถญบุนายน 2560 ทางเว็บไซต่อไปนีจ www.rmutt.ac.th โด้วยประกาศเรลยียงลำาด้วาลับข่องผู้สมัคั้นสูผู้สมัคงานการสอบแข่งงข่าลัน
ทลยีไอ ด้วคะแนนสั้นสูงสญบุด้วลงมาต่อไปนีามลำาด้วาลับ และหากได้วคะแนนเทงากาลันจะพืาวิจารณาจากลำาด้วาลับเลข่ประจำาต่อไปนีวาลั สอบ
10. การบรรจุและแตำแหน่ง่ ตำแหน่งั้
10.1 ผู้สมัคผู้สมัคั้นสู าง นการสอบแข่งงข่าลันได้วจะได้วราลับการบรรจญบุแต่อไปนีงง ต่อไปนีงาลัง ต่อไปนีามลำาด้วาลับในบาลัญชลยีผู้สมัคสอบผู้สมัค
ั้นสู าง นการแข่งงข่าลัน
โด้วยได้วราลับเงาวินเด้ว่อนต่อไปนีามคญบุณวญบุฒิประกาทาวิ กลยีอ าำ หนด้วไวในข่อ 1
10.2 บาลัญชลยีผู้สมัคั้นสูผู้สมัคงานการสอบแข่งงข่าลันได้ว ใหยกเลาวิกหร่อสาวิงนผู้สมัคลไปเม่ออคาลัด้วเล่อกครบกำาหนด้ว 1 ป?
นาลับแต่อไปนีงวาลันข่าถึงนบาลัญชลยี หร่อนาลับแต่อไปนีงวาลันประกาศราลับสมาลัครสอบแข่งงข่าลันคราลังงใหมงในสาข่าวาวิชาเด้วลยียวกาลัน
11. การจัดท/าสัญญาจของผู้างผู้มปของผู้ผู้ม่านการสอบแข่งขันไดของผู้
ผู้สมัคั้นสูผู้สมัคาง นการสอบแข่งงข่าลันได้วจะต่อไปนีองทำาสาลัญญาจางต่อไปนีามข่อบาลังคาลับมหาวาวิทยาลาลัยเทคโนโลยลยี
ราชมงคลธาลัญบญบุรลยี วงาด้ววยการบราวิหารงานบญบุคคลพืนาลักงานมหาวาวิทยาลาลัย พื.ศ. 2552 และต่อไปนีองปฏาวิบาลัต่อไปนีาวิต่อไปนีามข่อต่อไปนีกลง
ภิกษุาระงานซาถึองถ่อเป%นสงวนหนาถึองข่องสาลัญญาจางทำางาน
ประกาศ ณ วาลันทลยีอ 27 เมษายน พื.ศ. 2560

(นายพืงศจพืชาวิ ญจ ต่อไปนีวง นภิกษุั้นสูษา)
รองอธาวิการบด้วลยี ปฏาวิบาลัต่อไปนีาวิราชการแทน
อธาวิการบด้วลยีมหาวาวิทยาลาลัยเทคโนโลยลยีราชมงคลธาลัญบญบุรลยี
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หลักเกณฑ์การตัดสิน￡�คและวิธีการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักเกณฑ์การตัดสิน￡�คและวิธีการสอบแข่งขัน
1. ทดสอบภาคความรปของผู้ความสามารKที่ใชของผู้เฉพาะตำแหน่/าแหน่ง
ต่อไปนีามรายละเอลยียด้วและลาลักษณะงานทลยีอกำาหนด้ว

คะแนน
ก/าหนดการสอบแข่งขัน
100 วันที่ 10 มิKนุ ายน 2560
ต่อไปนีงาลัง แต่อไปนีงเวลา 09.00 – 12.00 น.

2. ทดสอบภาคความรปของผู้ความสามารKทั่วไป
1.1 วาวิชาคอมพืาวิวเต่อไปนีอรจ
1.2 วาวิชาภิกษุาษาอาลังกฤษ

100

วันที่ 10 มิKนุ ายน 2560
ต่อไปนีงาลัง แต่อไปนีงเวลา 13.30 – 15.00 น.

3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่/าแหน่ง (สัมภาษณค)
วาลัด้วความรั้นสู ความสามารถ ประสบการณจ ประวาลัต่อไปนีาวิสวง นต่อไปนีวาลั
ทงวงทลยีวาจา อญบุปนาวิสาลัย ทาลัศนคต่อไปนีาวิ ความคาวิด้วราวิเราวิอมสรางสรรคจ
ปฏาวิภิกษุาณไหวพืราวิบ และบญบุคลาวิกภิกษุาพือยงางอ่อน เป%นต่อไปนีน

100

วันที่ 23 มิKนุ ายน 2560
ต่อไปนีงาลัง แต่อไปนีงเวลา 09.00 น. เป%นต่อไปนีนไป

ก/าหนดการคัดเลือก และสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด
เปaด้วราลับสมาลัคร
ต่อไปนีรวจคญบุณสมบาลัต่อไปนีาวิผู้สมัคั้นสูสมาลัคร
ประกาศรายช่ออผู้สมัคั้นสูมลยีสาวิทธาวิสอบ
สอบข่อเข่ลยียน
ประกาศรายช่ออผู้สมัคั้นสูผู้สมัคงานข่อเข่ลยียน
สอบสาลัมภิกษุาษณจ
ประกาศรายช่ออผู้สมัคั้นสูผู้สมัคงานสาลัมภิกษุาษณจ
รายงานต่อไปนีาลัวปฏาวิบาลัต่อไปนีาวิราชการ

กำาหนดรบบทับวว ไป
8 – 22 พืฤษภิกษุาคม 2560 โดยวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ปUดรับสมัครเวลาราชการ 16.30 น. และสามารKช/าระเงินไดของผู้
ตำแหน่ามเวลาปUดท/าการของธนาคารกรุงไทย เวลา 21.00 น.
8 – 26 พืฤษภิกษุาคม 2560
2 มาวิถญบุนายน 2560
10 มาวิถญบุนายน 2560
19 มาวิถญบุนายน 2560
23 มาวิถญบุนายน 2560
27 มาวิถญบุนายน 2560
3 กรกฎาคม 2560

