
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ   
ครั้งท่ี  1/2561   

----------------------------------- 

  ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งท่ี 1/2561  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครและหนวยงานท่ีสังกัด 

ตําแหนงอาจารย  จํานวน  44  อัตรา  (รายละเอียดของตําแหนงปรากฏแนบทายประกาศนี้) 
1.1  วุฒปิริญญาโท    อัตราเงินเดือน   26,250  บาท 
       วุฒิปริญญาโท  ( 5 ป )   อัตราเงินเดือน   27,770  บาท 
1.2  วุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน   31,500  บาท 

ซ่ึงจะตองปฏิบัติงานดานภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอ่ืนใดท่ีกําหนดใหเปนภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง  หลักเกณฑภาระงานข้ันต่ําของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย 

           2. กรณีผูผานการคัดเลือกและไดรับการบรรจุ 
    2.1 สําหรับผูผานการคัดเลือกและไดรับการบรรจุตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก และสําเร็จ

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยจะจายเงินเพ่ิมพิเศษเดือนละไมเกิน 5,000.- บาท จนกวา
จะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย แตไมเกิน 3 ป นับแตวันบรรจุ   

    2.2 หากมีตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอขอเทียบตําแหนงทางวิชาการได
ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 

3.1  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตองมีคุณสมบัติ 
ท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีวาดวยการบรหิารงาน 
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป  และไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
(2)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (ข) ลักษณะตองหาม 
(1)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  
(2)   เปนคนวิกลจรติ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ  

หรือเปนโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืน  
(4)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  
(5)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(6)  เปนบุคคลลมละลาย 
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(7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด          
ท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน         
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
    (9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 

 (10) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน               
ในหนวยงานของรัฐ 
     3.2  หากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร โดยใช
หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ   
(แบบ สด.43) เทานั้น 
 3.3  สําหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไมรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   

 4. การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัคร 

  กําหนดการรับสมัครคัดเลือกระหวางวันท่ี   1 – 16  ตุลาคม  2561   ผูประสงคจะสมัคร
สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ตผานระบบใบสมัครออนไลนทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  www.rmutt.ac.th   หัวขอ “รับสมัครบุคคลสอบแขงขัน/คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561”  ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันสุดทายของการรับสมัครคือวันท่ี  
16  ตุลาคม   2561  ระบบจะปดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทยตามเวลาปดทํา
การของธนาคาร เวลา 21.00 น.    

   คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้    
         (1) ชําระคาธรรมเนียมสมัครคัดเลือก จํานวน 300 บาท  (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) 
โดยผานธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  

       (2) คาธรรมเนียมธนาคาร รวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 50 บาท 
 5.  กําหนดการเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือก 

                           มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย        
สายวิชาการ  ครั้งท่ี 1/2561 โดยมีกําหนดการเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศรับสมัครฯ ท้ังนี้ กําหนดการ  
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการประกาศรายละเอียดตางๆ ของกิจกรรม
ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th  หัวขอ “รับสมัครบุคคลสอบแขงขัน/
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561”   
  6.  เง่ือนไขการรับสมัคร   
       6.1  ในการสมัครครั้งนี้ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองสมัครผานอินเตอรเน็ตไดเพียงชองทาง
เดียวและครั้งเดียวเทานั้น 
       6.2  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น เม่ือเลือกแลวจะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได 
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     6.3 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร ตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร   
ใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง พรอมท้ังแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศรับสมัคร ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซ่ึง
ผูสมัครแนบผานระบบไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จะถือวาผูสมัครคัดเลือกเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมใน
การสมัครคัดเลือก 
                            6.4 ผูสมัครคัดเลือกจะตองมีผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้ หรือตามรายละเอียดของสาขาวิชาท่ีเปดรับสมัครแนบทายประกาศนี้ ซ่ึงคะแนน 
ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดยตองยื่น ณ วันท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 

เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษท่ีกําหนด 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. TOEFL - - 
    1.1 Paper Based 450 500 
    1.2 Computer Based 140 150 
    1.3 Internet Based 55 65 
2. IELS 4.5 5 
3. TOEIC 550 600 
4. CU-TEP 55 70 
5. TU-GET 480 500 
6. RT-TEP 4.5 5 

และตองไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบผานการทดสอบดังกลาว (กรณีท่ีไมไดกําหนดระยะเวลาไวให
ใชไดไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีประกาศผลสอบ)  

สําหรับผูท่ีตองการสอบ RT-TEP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือใชเปนหลักฐาน
แสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบ สามารถสมัครสอบไดท่ี www.Training.rmutt.ac.th หรือ 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-5493085  

      6.5 การสมัครคัดเลือกออนไลนทางอินเตอรเน็ต ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจง
ความเท็จตอเจาพนักงาน ตามมาตรา 137 แหงประมวลกฎหมายอาญา 

 7.  เอกสารท่ีตองแนบผานระบบใบสมัครออนไลน ณ วันท่ีสมัคร  
       7.1 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซ่ึงผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
วาสําเร็จการศึกษากอนวันท่ีปดรับสมัคร   
           7.2  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ   
              กรณีไมมีหลักฐานตามขอ 7.1 และ 7.2 แตสําเร็จการศึกษาแลว และอยูระหวางขออนุมัติ
หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ใหย่ืนหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ท่ีระบุวาเปนผูสอบผานครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซ่ึงวันสําเร็จการศึกษาตอง
อยูภายในวันท่ีท่ีปดรับสมัครสอบแขงขัน  
      ท้ังนี้  หากผานการคัดเลือกจะตองนําหลักฐานฉบับสมบูรณตามขอ 7.1 และ 7.2 มายื่น  
ณ วันท่ีรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการดวย  
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       7.3   สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือ   ชื่อสกุล    
(ถามี)  
                7.4  ผูสมัครเพศชายตองแนบสําเนาหลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร 
ไดแก หนังสือสําคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ 
(แบบ สด.43) หรือ หลักฐานอ่ืนท่ีระบุวันท่ีพนภาระทางทหารท่ีออกโดยสัสดี หรือนายอําเภอ เทานั้น เอกสาร สด.9 
หรือหนังสือรับรองผานการฝกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไมสามารถใชเปนหลักฐานได 
       7.5  หลักฐานการแสดงประสบการณตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในรายละเอียดสาขาวิชาตามท่ี
แนบทายประกาศนี้  เชน ใบรับรองการผานงานจากผูบังคับบัญชา  
       7.6  หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง (ถามี) โดยเง่ือนไขเปนไปตามขอ 6.4               
                      8.  กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีคัดเลือก 

         8.1 ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน  2561  
เฉพาะผูสมัครในสาขาท่ีเปดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท และเม่ือสอบผานจะไดเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงพรอมกับผูสมัครในสาขาท่ีเปดรับวุฒิปริญญาเอก 

       8.2 หลักฐานท่ีตองนํามาในวันทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(ขอเขียน) 
            (1) บัตรเขาหองสอบ (พิมพบัตรเขาหองสอบไดหลังจากท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ) 
              (2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง  
     8.3  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  แจงรายละเอียด วัน เวลา และ
สถานท่ีสอบสัมภาษณ วันท่ี 19,20  พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th สําหรับผูสมัครในสาขาท่ี
เปดรับวุฒิปริญญาเอก  และผูสมัครในสาขาท่ีเปดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทท่ีผานการทดสอบภาคความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
                           8.4 หลักฐานท่ีตองนํามาในวันทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
        (1)  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ 
                                 (2)  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ  
                                 (3)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เพ่ือประกอบการพิจารณา เชน ผลงานวิจัย หรือบทความ  
ทางวิชาการ  
   9. เกณฑการตัดสิน 

    9.1  สาขาท่ีเปดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปน 
ผูไดคะแนนการทดสอบ  ดังนี้ 

            (1)  คะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ตองไมต่ํากวา 
รอยละ 60  
                                (2)  คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สอบสัมภาษณ) ตองไมต่ํากวา 
รอยละ 70  โดยผูมีสิทธิเขารับการทดสอบตองไดคะแนนการทดสอบตาม (1)  
                               9.2  สาขาท่ีเปดรับวุฒิปริญญาเอก  ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูไดคะแนน
การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สอบสัมภาษณ) ไมต่ํากวารอยละ 70 

             10. การประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
      10.1   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและสถานท่ีคัดเลือก  จะประกาศใหทราบ 
ท่ัวกันภายในวันท่ี  25 ตุลาคม  2561 ทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th     
     10.2  ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
(สอบขอเขียน)  ภายในวันท่ี  12  พฤศจิกายน 2561   เพ่ือเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง          
(สอบสัมภาษณ) ตามท่ีกําหนดไวแลว    ทางเว็บไซต  www.rmutt.ac.th  
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                              10.3  ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สอบสัมภาษณ)    
ภายในวันท่ี  26 พฤศจิกายน  2561  ทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th โดยประกาศเรียงลําดับของผูผานการคัดเลือก
ท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดบั และหากไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากลําดับเลขประจําตวัสอบ  
 11. การบรรจุและแตงตั้ง 
      11.1  ผูสอบคัดเลือกไดจะไดรับการบรรจุแตงตั้งตามลําดับในบัญชีผูสอบคัดเลือกได  
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดไวในขอ 1 
      11.2 บัญชีผูผานการคัดเลือกได ใหยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือคัดเลือกครบกําหนด 1 ป     
นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหมในสาขาวิชาเดียวกัน 

    12. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก 
      ผูผานการคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงภาระงานซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางทํางาน ดังนี้ 
      12.1 ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย รวมถึงภาระงานท่ีคณะหรือวิทยาลัย   
ท่ีตนสังกัดมอบหมาย 
      12.2 ตองเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทาย 
สัญญาจาง 
               
          ประกาศ  ณ   วันท่ี   24  กันยายน  พ.ศ.  2561              

        
 

 
                              (นายพงศพิชญ  ตวนภูษา) 
                            รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี             
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กําหนดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 1/2561 

 

รายละเอียด กําหนดรับท่ัวไป 
เปดรับสมัคร 1 – 16  ตุลาคม 2561  โดยวันท่ี  16  ตุลาคม  ปดรับ

สมัครเวลาราชการ 16.30 น. และสามารถชําระเงินได
ตามเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทย เวลา 21.00 น.                    

กรรมการตรวจคุณสมบัติผูสมัคร 
 

1 – 16  ตุลาคม 2561(ผูสมัครจะตองยื่นเอกสารใหถูกตอง 
ครบตามประกาศ ภายในวันท่ี 19 ตุลาคม 2561) 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 25  ตุลาคม  2561 
สอบขอเขียน 3   พฤศจิกายน  2561 
ประกาศรายชื่อผูผานขอเขียน 12  พฤศจิกายน  2561 
สอบสัมภาษณ วันท่ี 19,20  พฤศจิกายน 2561 
ประกาศรายชื่อผูผานสัมภาษณ 26  พฤศจิกายน 2561 
รายงานตัวปฏิบัติราชการ 3  ธันวาคม  2561 
 

 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

 ครั้งท่ี  1/2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก คะแนน กําหนดการคัดเลือก 
ระดับปริญญาเอก (ท่ีสมัครในสาขาท่ีเปดรับวุฒิปริญญาเอก) 
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
      พิจารณาจากประวัติการศึกษา  ประวัติสวนตัว  ทัศนคติ  
สมรรถนะท่ีเก่ียวของ  เชน  งานสอน  งานวิจัย  งานบริการ
วิชาการและสังคม  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนตน 
 

 
100 

 
 
 
 

 
วันท่ี  19,20  พฤศจิกายน  2561 
 

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (ท่ีสมัครในสาขาท่ีเปดรับวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาโท) 
1. การสอบขอเขียน 
    ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง   
 
     
2. ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
      พิจารณาจากประวัติการศึกษา  ประวัติสวนตัว  ทัศนคติ  
สมรรถนะท่ีเก่ียวของ  เชน  งานสอน  งานวิจัย  งานบริการ
วิชาการและสังคม  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนตน 
 

 
 
 

100 
 
 

100 
 

 
 
วันท่ี  3  พฤศจิกายน 2561  
 เวลา 09.00-12.00 น. 
 
 
วันท่ี  19,20 พฤศจิกายน 2561 
 
 

 


	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

