
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   
ครั้งที่  1/2561   

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

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ประสงค์จะรับสมัค รสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ  
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งที ่ 1/2561  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.   ต าแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด 

จ านวน  25  อัตรา  (รายละเอียดของต าแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้) 

1.1 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อัตราเงินเดือน   14,950 บาท             

1.2 วุฒิปริญญาตรี    อัตราเงินเดือน  19,500 บาท  

1.3 วุฒิปริญญาโท   อัตราเงินเดือน  22,750 บาท 

2.   คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 

2.1   ผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  ดังต่อไปนี้ 

 (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
 (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (ข) ลักษณะต้องห้าม 
(1)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(2)  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  

หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืน  
(4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
(5)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
(10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน

ของรัฐ 
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       2.2  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารโดยใช้
หนังสือส าคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ      
(แบบ สด.43) เท่านั้น 
  2.3  ส าหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไม่รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
 3.  การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่  1–16  ตุลาคม  2561   ผู้ประสงค์สมัครสามารถ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
www.rmutt.ac.th   หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2561”  หรือ www.rmutt.ac.th/  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับ
สมัครคือวันที่  16  ตุลาคม  2561  ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย
ตามเวลาปิดท าการของธนาคาร เวลา 21.00 น.    
  ค่าธรรมเนียมสอบ มีรายละเอียดดังนี้    
        (1)  ช าระค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300  บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) โดยผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
             (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 50 บาท 
                     4.  ก าหนดการเกี่ยวกับการด าเนินการสอบแข่งขัน 
                          มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย       
สายสนับสนุน  ครั้งที่ 1/2561 โดยมีก าหนดการเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ทั้งนี้ ก าหนดการ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th  หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561”   
    5.  เงื่อนไขการรับสมัคร   
         5.1  ในการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เพียงช่องทาง
เดียวและครั้งเดียวเท่านั้น 
         5.2  ผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
         5.3 ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัคร
แนบผ่านระบบไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
         5.4 การสมัครสอบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน   
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          6. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบใบสมัครออนไลน์   
         6.1 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน    
                       6.2 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์   
         กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 6.1 และ 6.2 แต่ส าเร็จการศึกษาแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติ
หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ให้ยื่นหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ที่ระบุว่าเป็นผู้สอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซึ่งวันส าเร็จการศึกษาต้องอยู่
ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
          ทั้งนี้  หากผ่านการคัดเลือกจะต้องน าหลักฐานฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 6.1 และ 6.2 มายื่น  
ณ วันที่รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการด้วย  
         6.3  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
         6.4  หลักฐานการแสดงประสบการณ์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดสาขาวิชาตามท่ี
แนบท้ายประกาศนี้   เช่น ใบรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา 
         6.5  ผู้สมัครเพศชายต้องแนบส าเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
ได้แก่ หนังสือส าคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(แบบ สด.43) หรือ หลักฐานอ่ืนที่ระบุวันที่พ้นภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอ าเภอ เท่านั้น เอกสาร สด.9 
หรือหนังสือรับรองผ่านการฝึกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ 

       6.6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง โดยคะแนนการทดสอบ 
TOEFL ไม่น้อยกว่า 434  หรือ IELTS  ไม่น้อยกว่า 4  หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 403  หรือ   RT-TEP โดยจะต้อง 
ไดไ้ม่น้อยกว่า 4 หรือมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า(ถ้ามี) และต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
ในใบผ่านการทดสอบดังกล่าว (กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ป ีนับจากวันที่ประกาศผลสอบ)  

        6.7 ผลการสอบคอมพิวเตอร์ โดยผูส้มัครที่ได้รับใบประกาศผ่านการสอบผ่านมาตรฐานคอมพิวเตอร์
ในระบบ  IC 3 สามารถแนบได้ (ถ้ามี) 
 7.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ   

        7.1 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน)  ในวันที่  3  
พฤศจิกายน  2561   

        7.2 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ข้อเขียน) 
               (1) บัตรเข้าห้องสอบ (พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้หลังจากท่ีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ) 
       (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง  
      7.3 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   วันที่  19  พฤศจิกายน   2561 
ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th   
                            7.4 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
         (1)  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จ านวน 1 ฉบับ 
                                  (2)  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ ์จ านวน 1 ฉบับ  
       8. เกณฑ์การตัดสิน 

      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการสอบ ดังนี้ 
      8.1  คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ  และวิชา

คอมพิวเตอร์  ซ่ึงสองวิชารวมกันต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50    
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   กรณีที่ไม่ต้องทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในแต่ละวิชา ดังนี้ 

               -  ภาษาอังกฤษ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง โดยคะแนน
การทดสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 434  หรือ IELTS  ไม่น้อยกว่า 4  หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 403  หรือ RT-TEP โดยจะต้อง  
ไม่น้อยกว่า  4    หรือมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า(ถ้ามี) และต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบผ่าน
การทดสอบดังกล่าว  (ระยะเวลา ไม่เกิน 2 ป ีนับจากวันที่ผ่านการทดสอบ) 

               -  คอมพิวเตอร์ : ผลการสอบคอมพิวเตอร ์โดยผู้สมัครที่ได้รับใบประกาศการสอบผ่าน
มาตรฐานคอมพิวเตอร์ในระบบ IC 3 สามารถแนบได้ (ถ้าม)ี  

    -  โดยผู้สมัครต้องแนบผลดังกล่าว ณ วันที่สมัครผ่านระบบออนไลน์   
                  8.2  คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(สอบข้อเขียน) ต้องไม่ต่ ากว่า       
ร้อยละ 60  

         8.3  ผู้ได้คะแนนสอบตามข้อ 8.1 และ 8.2 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง และได้คะแนนการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)  
ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70   

       9. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
         9.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและสถานที่สอบแข่งขัน จะประกาศ 
ให้ทราบทั่วกันภายในวันที่  25   ตุลาคม  2561  ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th     
        9.2  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  
(สอบข้อเขียน)  ภายในวันที่  12 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) ตามที่ก าหนดไว้แล้วทางเว็บไซต์  www.rmutt.ac.th     
                                 9.3  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)    
ภายในวันที่  26  พฤศจิกายน  2561 ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th      
โดยประกาศเรียงล าดับของผู้ผ่านการสอบแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  และหากได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณา
จากล าดับเลขประจ าตวัสอบ  
  10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
       10.1 ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีผู้สอบผ่าน 
การแข่งขัน โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 
       10.2 บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได ้ให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบก าหนด 1 ปี     
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครั้งใหม่ในสาขาวิชาเดียวกัน           

  11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ 
        ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้จะต้องท าสัญญาจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และต้องปฏิบัติ
ตามข้อตกลงภาระงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างท างาน   
    
          ประกาศ  ณ   วันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2561              
 

 

                                                                          
                                     (นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา) 

        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      

http://www.rmutt.ac.th/
http://www.rmutt.ac.th/


        
                                                                                 

                                         
  ก าหนดการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2561 

 
รายละเอียด ก าหนดรับทั่วไป 

เปิดรับสมัคร 1 – 16  ตุลาคม 2561  โดยวันที่  16  ตุลาคม  ปิดรับ
สมัครเวลาราชการ 16.30 น. และสามารถช าระเงินได้
ตามเวลาปิดท าการของธนาคารกรุงไทย เวลา 21.00 น.                    

กรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร 
 

1 – 16  ตุลาคม 2561(ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้อง 
ครบตามประกาศ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 25  ตุลาคม  2561 
สอบข้อเขียน 3   พฤศจิกายน  2561 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน 12  พฤศจิกายน  2561 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19,20  พฤศจิกายน 2561 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 26  พฤศจิกายน 2561 
รายงานตัวปฏิบัติราชการ 3  ธันวาคม  2561 

 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
 ครั้งที่ 1/2561   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน คะแนน ก าหนดการสอบแข่งขัน 

1. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
     ตามรายละเอียดและลักษณะงานที่ก าหนด 
 
 
2. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
     1.1 วิชาคอมพิวเตอร์ 
     1.2 วชิาภาษาอังกฤษ 
 
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
     วัดความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์  ประวัติส่วนตัว 
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

วันที ่  3 พฤศจิกายน   2561  
ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น.   

 
วันที ่ 3 พฤศจิกายน   2561 
ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.  
 
 
แจ้งวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่  
19,20  พฤศจิกายน  2561 
 
 

 
 
 
 


