ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ 2/2563
----------------------------------ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ประสงค จ ะรั บ สมั ค รสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครและหนวยงานที่สังกัด
จํานวน 11 อัตรา (รายละเอียดของตําแหนงปรากฏแนบทายประกาศนี้)
1.1 วุฒิปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
1.2 วุฒิปริญญาตรี (5ป)
อัตราเงินเดือน 20,540 บาท
1.3 วุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 22,750 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
2.1 ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี
ลักษณะต องห าม ตามขอ 9 ของข อบั งคั บ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุ รี ว าด วยการบริ ห ารงานบุ คคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป และไมเกิน 60 ปบริบูรณ
(2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(2) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน ในหนวยงาน
ของรัฐ

-22.2 หากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหารโดยใช
หนังสือสําคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
(แบบ สด.43) เทานั้น
2.3 สําหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไมรับสมัครสอบแขงขันเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
3. การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
กําหนดการรับสมัครคัดเลือกระหวางวันที่ 1–7 ตุลาคม 2563 ผูประสงคสมัครสามารถสมัคร
ไดทางอินเทอรเน็ตผานระบบใบสมัครออนไลนทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
www.rmutt.ac.th หัวขอ “รับสมัครบุคคลสอบแขงขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2563” หรือ www.rmutt.ac.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันสุดทายของการ
รับสมัครคือวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ระบบจะปดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทย
ตามเวลาปดทําการของธนาคาร เวลา 21.00 น.
คาธรรมเนียมสอบ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ชําระคาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) โดยผาน
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
(2) คาธรรมเนียมธนาคาร รวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 50 บาท
4. กําหนดการเกี่ยวกับการดําเนินการสอบแขงขัน
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะดํ า เนิ น การสอบแข งขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข าเป น พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย
สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีกําหนดการเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศรับสมัครฯ ทั้งนี้ กําหนดการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการประกาศรายละเอียดตาง ๆ ทางเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวขอ “รับสมัครบุคคลสอบแขงขัน/คัดเลือกเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563”
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ในการสมัครครั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตไดเพียงชองทาง
เดียวและครั้งเดียวเทานั้น
5.2 ผูสมัครสอบแขงขันสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น เมื่อเลือกแลวจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได
5.3 ผู ส มั ค รสอบแข ง ขั น ต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว า เป น ผู มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง พรอมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามที่กําหนด
ไวในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัคร
แนบผานระบบไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5.4 การสมัครสอบออนไลนทางอินเตอรเน็ต ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงาน

-36. เอกสารที่ตองแนบผานระบบใบสมัครออนไลน
6.1 รูปถายหนาตรงขนาด 1x1.5 นิ้ว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด แตงกายสุภาพ
6.2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา วาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ที่ปดรับสมัครสอบแขงขัน
6.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ
กรณีไมมีหลักฐานตามขอ 6.2 และ 6.3 แตสําเร็จการศึกษาแลว และอยูระหวางขออนุมัติ
หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ใหยื่นหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ที่ระบุวาเปนผูสอบผานครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซึ่งวันสําเร็จการศึกษาตองอยู
ภายในวันที่ที่ปดรับสมัครสอบแขงขัน
ทั้งนี้ หากผานการคัดเลือกจะตองนําหลักฐานฉบับสมบูรณตามขอ 6.2 และ 6.3 มายื่น
ณ วันที่รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการดวย
6.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถามี)
6.5 หลักฐานการแสดงประสบการณตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในรายละเอียดสาขาวิชาตามที่
แนบทายประกาศนี้ เชน ใบรับรองการผานงานจากผูบังคับบัญชา
6.6 ผูสมัครเพศชายตองแนบสําเนาหลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร
ไดแก หนังสือสําคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
(แบบ สด.43) หรือ หลักฐานอื่นที่ระบุวันที่พนภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอําเภอ เทานั้น เอกสาร สด.9
หรือหนังสือรับรองผานการฝกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไมสามารถใชเปนหลักฐานได
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง โดยคะแนนการทดสอบ
TOEFL ไมนอยกวา 400 หรือ IELTS ไมนอยกวา 4 หรือ TOEIC ไมนอยกวา 400 หรือ RT-TEP โดยจะตอง
ไดไมนอยกวา 4 หรือมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเทา(ถามี) และตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดไว
ในใบผานการทดสอบดังกลาว (กรณีที่ไมไดกําหนดระยะเวลาไวใหใชไดไมเกิน 2 ป นับจากวันที่ประกาศผลสอบ)
6.8 ผลการสอบคอมพิวเตอร โดยผูส มัครที่ไดรับใบประกาศผานการสอบผานมาตรฐานคอมพิวเตอร
ในระบบ IC 3 สามารถแนบได (ถามี)
7. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
7.1 ทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง(ขอเขียน)ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563
7.2 หลักฐานที่ตองนํามาในวันทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง(ขอเขียน)
(1) บัตรเขาหองสอบ (พิมพบัตรเขาหองสอบไดหลังจากที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ)
(2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง
7.3 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) วันที่ 28 ตุลาคม 2563
7.4 หลักฐานที่ตองยื่นในวันทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
(1) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ
8. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสอบแขงขัน จะตองเปนผูไดคะแนนการสอบ ดังนี้
8.1 คะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
คอมพิวเตอร ซึ่งสองวิชารวมกันตองไมต่ํากวารอยละ 50

-4กรณีที่ไมตองทดสอบความรูความสามารถทั่วไปในแตละวิชา ดังนี้
- ภาษาอังกฤษ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรบั การรับรอง โดยคะแนน
การทดสอบ TOEFL ไมนอยกวา 400 หรือ IELTS ไมนอยกวา 4 หรือ TOEIC ไมนอยกวา 400 หรือ RT-TEP โดยจะตอง
ไมนอยกวา 4 หรือมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเทา(ถามี) และตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดไวในใบผาน
การทดสอบดังกลาว (ระยะเวลา ไมเกิน 2 ป นับจากวันที่ผานการทดสอบ)
- คอมพิวเตอร : ผลการสอบคอมพิวเตอร โดยผูสมัครที่ไดรับใบประกาศการสอบผาน
มาตรฐานคอมพิวเตอรในระบบ IC 3 สามารถแนบได (ถามี)
- โดยผูสมัครตองแนบผลดังกลาว ณ วันที่สมัครผานระบบออนไลน
8.2 คะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง(สอบขอเขียน) ตองไมต่ํากวา
รอยละ 60
8.3 ผูไดคะแนนสอบตามขอ 8.1 และ 8.2 จึงจะเปนผูมีสิทธิเขารับการทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง และไดคะแนนการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สอบสัมภาษณ)
ตองไมต่ํากวารอยละ 70
9. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสอบแขงขัน
9.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบแขงขันและสถานที่สอบแขงขัน จะประกาศ
ใหทราบทั่วกันภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th
9.2 ประกาศรายชื่ อ ผู ผ านการทดสอบภาคความรูค วามสามารถที่ ใช เฉพาะตํ าแหน ง
(สอบข อ เขี ย น) ภายในวั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2563 เพื่ อ เข ารั บ การทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ าแหน ง
(สอบสัมภาษณ) ตามที่กําหนดไวแลวทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th
9.3 ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สอบสัมภาษณ)
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th โดยประกาศเรียงลําดับของผูผานการสอบแขงขัน
ที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ และหากไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากลําดับเลขประจําตัวสอบ
10. การบรรจุและแตงตั้ง
10.1 ผูผานการสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุแตงตั้งตามลําดับในบัญชีผูสอบผาน
การแขงขัน โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดไวในขอ 1
10.2 บัญชีผูผานการสอบแขงขันได ใหยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบกําหนด 1 ป
นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครสอบแขงขันครั้งใหมในสาขาวิชาเดียวกัน
11. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบแขงขันได
ผู ผ า นการสอบแข ง ขั น ได จ ะต อ งทํ า สั ญ ญาจ า งตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม และตองปฏิบัติ
ตามขอตกลงภาระงานซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

(ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ ไกฟา)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ 2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน
1. ทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ตามรายละเอียดและลักษณะงานที่กําหนด

คะแนน
กําหนดการสอบแขงขัน
100 วันที่ 17 ตุลาคม 2563
ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.00 น.

2. ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
1.1 วิชาคอมพิวเตอร
1.2 วิชาภาษาอังกฤษ

100

วันที่ 17 ตุลาคม 2563
ตั้งแตเวลา 13.30 – 15.30 น.

3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
วัดความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว
ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน

100

วันที่ 28 ตุลาคม 2563
ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป

