
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   
ครั้งท่ี  1/2562   

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

  ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ  
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งท่ี  1/2562  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.   ตําแหนงท่ีรับสมัครและหนวยงานท่ีสังกัด 

จํานวน  15  อัตรา  (รายละเอียดของตําแหนงปรากฏแนบทายประกาศนี้) 

1.1 วุฒิปริญญาตรี    อัตราเงินเดือน  19,500 บาท  

1.2 วุฒิปริญญาตรี (5ป)  อัตราเงินเดือน  20,540 บาท 

2.   คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน 

2.1   ผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมี
ลักษณะตองหาม ตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  ดังตอไปนี้ 

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

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

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

ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืน  
(4)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  
(5)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(6)  เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
(10) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน ในหนวยงาน

ของรัฐ 
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       2.2  หากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหารโดยใช
หนังสือสําคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ      
(แบบ สด.43) เทานั้น 
  2.3  สําหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไมรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
 3.  การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  กําหนดการรับสมัครคัดเลือกระหวางวันท่ี  1–17  เมษายน  2562   ผูประสงคสมัครสามารถ
สมัครไดทางอินเทอรเน็ตผานระบบใบสมัครออนไลนทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
www.rmutt.ac.th   หัวขอ “รับสมัครบุคคลสอบแขงขัน/คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 1/2562”  หรือ www.rmutt.ac.th/  ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ  ยกเวนวันสุดทายของการรับ
สมัครคือวันท่ี  17  เมษายน  2562  ระบบจะปดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย
ตามเวลาปดทําการของธนาคาร เวลา 21.00 น.    
  คาธรรมเนียมสอบ มีรายละเอียดดังนี้    
        (1)  ชําระคาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300  บาท  (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) โดยผาน
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
             (2)  คาธรรมเนียมธนาคาร รวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 50 บาท 
                     4.  กําหนดการเกี่ยวกับการดําเนินการสอบแขงขัน 
                          มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย       
สายสนับสนุน  ครั้งท่ี 1/2562 โดยมีกําหนดการเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศรับสมัครฯ ท้ังนี้ กําหนดการ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการประกาศรายละเอียดตาง ๆ ทางเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th  หัวขอ “รับสมัครบุคคลสอบแขงขัน/คัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562”   
    5.  เง่ือนไขการรับสมัคร   
         5.1  ในการสมัครครั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตไดเพียงชองทาง
เดียวและครั้งเดียวเทานั้น 
         5.2  ผูสมัครสอบแขงขันสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น เม่ือเลือกแลวจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได 
         5.3 ผูสมัครสอบแขงขัน ตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผู มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 
ในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง พรอมท้ังแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนด
ไวในประกาศรับสมัคร ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผูสมัคร
แนบผานระบบไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
         5.4 การสมัครสอบออนไลนทางอินเตอรเน็ต ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงาน   
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          6. เอกสารท่ีตองแนบผานระบบใบสมัครออนไลน  
         6.1 รูปถายหนาตรงขนาด 1x1.5 นิ้ว  ไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด แตงกายสุภาพ   
         6.2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซ่ึงผานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา วาสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ีท่ีปดรับสมัครสอบแขงขัน    
                       6.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ   
         กรณีไมมีหลักฐานตามขอ 6.2 และ 6.3 แตสําเร็จการศึกษาแลว และอยูระหวางขออนุมัติ
หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ใหยื่นหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ท่ีระบุวาเปนผูสอบผานครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซ่ึงวันสําเร็จการศึกษาตองอยู
ภายในวันท่ีท่ีปดรับสมัครสอบแขงขัน 
          ท้ังนี้  หากผานการคัดเลือกจะตองนําหลักฐานฉบับสมบูรณตามขอ 6.2 และ 6.2 มายื่น  
ณ วันท่ีรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการดวย  
         6.4  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถามี) 
         6.5  หลักฐานการแสดงประสบการณตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในรายละเอียดสาขาวิชาตามท่ี
แนบทายประกาศนี้   เชน ใบรับรองการผานงานจากผูบังคับบัญชา 
         6.6  ผูสมัครเพศชายตองแนบสําเนาหลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร 
ไดแก หนังสือสําคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ 
(แบบ สด.43) หรือ หลักฐานอ่ืนท่ีระบุวันท่ีพนภาระทางทหารท่ีออกโดยสัสดี หรือนายอําเภอ เทานั้น เอกสาร สด.9 
หรือหนังสือรับรองผานการฝกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไมสามารถใชเปนหลักฐานได 

       6.7  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง โดยคะแนนการทดสอบ 
TOEFL ไมนอยกวา 434  หรือ IELTS  ไมนอยกวา 4  หรือ TOEIC ไมนอยกวา 403  หรือ   RT-TEP โดยจะตอง 
ไดไมนอยกวา 4 หรือมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีเทียบเทา(ถามี) และตองไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไว  
ในใบผานการทดสอบดังกลาว (กรณีท่ีไมไดกําหนดระยะเวลาไวใหใชไดไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีประกาศผลสอบ)  

        6.8 ผลการสอบคอมพิวเตอร โดยผูสมัครท่ีไดรับใบประกาศผานการสอบผานมาตรฐานคอมพิวเตอร
ในระบบ  IC 3 สามารถแนบได (ถามี) 
 7.  กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ   

        7.1 ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน)  ในวันท่ี  11 
พฤษภาคม  2562   

        7.2 หลักฐานท่ีตองนํามาในวันทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(ขอเขียน) 
               (1) บัตรเขาหองสอบ (พิมพบัตรเขาหองสอบไดหลังจากท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ) 
       (2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง  
      7.3 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  วันท่ี  23,24  พฤษภาคม 2562 
ทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th   
                             7.4 หลักฐานท่ีตองยื่นในวันทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
         (1)  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ 
                                  (2)  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ  
       8. เกณฑการตัดสิน 

      ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการสอบแขงขัน จะตองเปนผูไดคะแนนการสอบ ดังนี้ 
      8.1  คะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไป ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ  และวิชา

คอมพิวเตอร  ซ่ึงสองวิชารวมกันตองไมต่ํากวารอยละ  50    
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   กรณีท่ีไมตองทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปในแตละวิชา ดังนี้ 

               -  ภาษาอังกฤษ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง โดยคะแนน
การทดสอบ TOEFL ไมนอยกวา 434  หรือ IELTS  ไมนอยกวา 4  หรือ TOEIC ไมนอยกวา 403  หรือ RT-TEP โดยจะตอง  
ไมนอยกวา  4    หรือมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีเทียบเทา(ถามี) และตองไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบผาน
การทดสอบดังกลาว  (ระยะเวลา ไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีผานการทดสอบ) 

               -  คอมพิวเตอร : ผลการสอบคอมพิวเตอร โดยผูสมัครท่ีไดรับใบประกาศการสอบผาน
มาตรฐานคอมพิวเตอรในระบบ IC 3 สามารถแนบได (ถามี)  

    -  โดยผูสมัครตองแนบผลดังกลาว ณ วันท่ีสมัครผานระบบออนไลน   
                  8.2  คะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(สอบขอเขียน) ตองไมต่ํากวา       
รอยละ 60  

         8.3  ผูไดคะแนนสอบตามขอ 8.1 และ 8.2 จึงจะเปนผูมีสิทธิเขารับการทดสอบ 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง และไดคะแนนการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สอบสัมภาษณ)  
ตองไมต่ํากวารอยละ 70   

       9. การประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสอบแขงขัน 
         9.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบแขงขัน จะประกาศ 

ใหทราบท่ัวกันภายในวันท่ี  26   เมษายน   2562  ทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th     
        9.2  ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
(สอบขอเขียน)  ภายในวันท่ี  17 พฤษภาคม 2562  เพ่ือเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สอบสัมภาษณ) ตามท่ีกําหนดไวแลวทางเว็บไซต  www.rmutt.ac.th     
                                 9.3  ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สอบสัมภาษณ)    
ภายในวันท่ี  31  พฤษภาคม  2562 ทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th โดยประกาศเรียงลําดับของผูผานการสอบแขงขัน
ท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดบั  และหากไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากลําดับเลขประจําตัวสอบ  
  10. การบรรจุและแตงตั้ง 
       10.1 ผูผานการสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุแตงตั้งตามลําดับในบัญชีผูสอบผาน 
การแขงขัน โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดไวในขอ 1 
       10.2 บัญชีผูผานการสอบแขงขันได ใหยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือคัดเลือกครบกําหนด 1 ป     
นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครสอบแขงขันครั้งใหมในสาขาวิชาเดียวกัน           

  11. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบแขงขันได 
        ผูผานการสอบแขงขันไดจะตองทําสัญญาจางตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลธัญบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และตองปฏิบัติ
ตามขอตกลงภาระงานซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางทํางาน   
    
          ประกาศ  ณ   วันท่ี       มีนาคม  พ.ศ.  2562              
 

 
                                                                          
                                     (นายพงศพิชญ  ตวนภูษา) 

        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      
        

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


                                                                                 
                                         

  
กําหนดการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 1/2562 

 

รายละเอียด กําหนดรับท่ัวไป 
เปดรับสมัคร 1 – 17  เมษายน  2562   โดยวันท่ี  17  เมษายน  ปด

รับสมัครเวลาราชการ 16.30 น. และสามารถชําระเงินได
ตามเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทย เวลา 21.00 น.                    

กรรมการตรวจคุณสมบัติผูสมัคร 
 

1 – 17  เมษายน 2562 (ผูสมัครจะตองยื่นเอกสารให
ถูกตอง ครบตามประกาศ ภายในวันท่ี 19 เมษายน  2562) 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 26  เมษายน  2562 
สอบขอเขียน 11   พฤษภาคม  2562 
ประกาศรายชื่อผูผานขอเขียน 17  พฤษภาคม  2562 
สอบสัมภาษณ วันท่ี 23,24  พฤษภาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผูผานสัมภาษณ 31  พฤษภาคม  2562 
รายงานตัวปฏิบัติราชการ 17  มิถุนายน  2562 

 

 
หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

 ครั้งท่ี 1/2562   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน คะแนน กําหนดการสอบแขงขัน 
1. ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
     ตามรายละเอียดและลักษณะงานท่ีกําหนด 
 
 
2. ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
     1.1 วิชาคอมพิวเตอร 
     1.2 วชิาภาษาอังกฤษ 
 
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
     วัดความรู ความสามารถ  ประสบการณ  ประวัติสวนตัว 
ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

วันท่ี   11 พฤษภาคม   2562  
ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00 น.   

 
วันท่ี  11  พฤษภาคม   2562 
ตั้งแตเวลา 13.30 – 15.30 น.  
 
 
วันท่ี  23,24  พฤษภาคม  2562 
ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 
 
 

 
 

 

 


	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

