ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ครั้งที่ 1/2564
----------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานทีส่ ังกัด
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 62 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)
1.1 วุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
1.2 วุฒิปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟัน่ เฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอืน่
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ

-22.2 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร โดยใช้
หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(แบบ สด.43) เท่านั้น
2.3 สำหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไม่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
3. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคร
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ผู้ประสงค์จะสมัคร
สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่ านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญ บุ รี www.rmutt.ac.th หั วข้ อ “รับ สมั ค รบุ ค คลสอบแข่งขั น /คั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ และแต่ งตั้งเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่
30 กันยายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลา
ปิดทำการของธนาคาร เวลา 21.00 น.
ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้
(1) ชำระค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
โดยผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ชำระได้ทเี่ ค้าเตอร์ธนาคารเท่านั้น)
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 50 บาท
4. กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือก
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะดำเนิ น การคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 โดยกำหนดการเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ทั้งนี้ กำหนดการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการประกาศรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรม
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564”
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ในการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้เพียงช่องทาง
เดียวและครั้งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่
สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูลได้
5.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเลือกสมัครผิดรหัสตำแหน่ง หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ผู้ ส มั ค รแนบผ่ า นระบบไม่ ต รง หรื อ ไม่ เป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่
ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ทุกกรณี

-35.4 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้ หรือตามรายละเอียดของสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคะแนน
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยต้องยืน่ ณ วันที่มารายงานตัว หากไม่มีผลภาษาอังกฤษมายื่นจะยังไม่ได้
รับการบรรจุและแต่งตั้ง จนกว่าจะมีผล ดังนี้
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
1. TOEFL
1.1 Paper Based
1.2 Computer Based
1.3 Internet Based
2. IELTS
3. TOEIC
4. CU-TEP
5. TU-GET
6. RT-TEP

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่กำหนด
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
450
500
140
150
55
65
4.5
5
550
600
55
70
480
500
4.5
5

และต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบผ่านการทดสอบดังกล่าว (กรณีที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้
ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ)
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบ RT-TEP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
แสดงผลการทดสอบภาษาอั งกฤษในการสมั ครสอบ สามารถสมั ครสอบได้ ที่ www.Training.rmutt.ac.th หรื อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-549 3085
6.5 การสมัครคัดเลือกออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่ อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญ ญั ติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
6. เอกสารทีต่ ้องแนบผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ณ วันที่สมัคร
6.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1x1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด แต่งกายสุภาพ
6.2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
ว่าสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ปิดรับสมัคร
6.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
กรณีไม่มหี ลักฐานตามข้อ 6.2 และ 6.3 แต่สำเร็จการศึกษาแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติ
หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ให้ยื่นหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ที่ระบุว่าเป็นผูส้ อบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซึ่งวันสำเร็จการศึกษา
ต้องอยู่ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก
ทั้งนี้ หากผ่านการคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 6.2 และ 6.3 มายื่น
ณ วันที่รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการด้วย
6.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือ ชื่อสกุล
(ถ้ามี)

-46.5 ผู้สมัครเพศชายต้องแนบสำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ได้แก่ หนังสือสำคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(แบบ สด.43) หรือ หลักฐานอื่นที่ระบุวันที่พ้นภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอำเภอ เท่านั้น เอกสาร สด.9
หรือหนังสือรับรองผ่านการฝึกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้
6.6 หลักฐานการแสดงประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายละเอียดสาขาวิชาตามที่
แนบท้ายประกาศนี้ เช่น ใบรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา
6.7 หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขเป็นไปตามข้อ 5.4
7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
7.1 ทดสอบภาคความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามคณะกรรมการ
หน่วยงานคณะกำหนดโดยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ของแต่ละคณะ
7.2 หลักฐานที่ ต้องแสดงในวันทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตำแหน่ ง ตามที่
หน่วยงานคณะกำหนดและแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
(1) บัตรเข้าห้องสอบ (พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้หลังจากที่ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบ)
(2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
(3) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
(5) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ผลงานวิจัย หรือบทความ
ทางวิชาการ
8. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผูไ้ ด้คะแนนการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
9. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th โดยประกาศเรียงลำดับของผู้ผ่านการคัดเลือก
ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ และหากได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากลำดับเลขประจำตัวสอบ
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
10.1 ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒทิ ี่กำหนดไว้ในข้อ 1
10.2 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่ในสาขาวิชาเดียวกัน
11. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงภาระงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทำงาน ดังนี้

-511.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ รวมถึงภาระงานที่คณะกำหนด
11.2 ต้องเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด
เปิดรับสมัคร

ตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สอบสัมภาษณ์ (สายวิชาการ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก
รายงานตัวปฏิบัติราชการ

กำหนดรับทั่วไป

จำนวน
ผู้รับผิดชอบ
วัน
30 วัน ปชส. กบค. INET

1 -30 กันยายน 2564 โดยวันที่
30 ตุลาคม ปิดรับสมัครเวลาราชการ
16.30 น. และสามารถชำระเงินได้
ตามเวลาปิดทำการของ
ธนาคารกรุงไทย เวลา 21.00 น.
1 – 30 กันยายน 2564 (ผู้สมัคร
30 วัน กบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้อง ครบตาม
ประกาศ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
11 ตุลาคมน 2564
1 วัน กบค.ปชส.สวส.INET
ตามคณะกรรมการหน่วยงานคณะ
1 วัน
คณะ
กำหนดโดยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์
โดยจะแจ้งให้ผสู้ มัครทราบทาง เว็บไซต์
ของแต่ละคณะ
15 ตุลาคม 2564
1 วัน
กบค. มหาวิทยาลัยฯ
และ INET
1 พฤศจิกายน 2564
1 วัน กบค.และหน่วยงานเจ้าของ
อัตรา

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ครั้งที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ระดับปริญญาเอก (ที่สมัครในสาขาที่เปิดรับวุฒิปริญญาเอก)
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ทัศนคติ
สมรรถนะที่เกีย่ วข้อง เช่น งานสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

คะแนน
100

กำหนดการคัดเลือก
ตามคณะกรรมการหน่วยงานคณะกำหนด
โดยวิธกี ารสัมภาษณ์ออนไลน์
โดยจะแจ้งให้ผสู้ มัครทราบทาง เว็บไซด์ของ
แต่ละคณะ

