ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ครั้งที่ 1/2564
----------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครและหนวยงานที่สังกัด
ตําแหนงอาจารย จํานวน 62 อัตรา (รายละเอียดของตําแหนงปรากฏแนบทายประกาศนี้)
1.1 วุฒปิ ริญญาโท
อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
1.2 วุฒปิ ริญญาเอก
อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
ซึ่งจะตองปฏิบัติงานดานภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กําหนดใหเปนภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑภาระงานขั้นต่ําของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
2.1 ผูส มัครเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 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 เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ

-22.2 หากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร โดยใช
หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
(แบบ สด.43) เทานั้น
2.3 สําหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไมรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
3. การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัคร
กําหนดการรับ สมัครคัดเลือกระหวางวัน ที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ผูประสงคจะสมัคร
สามารถสมัครไดทางอิน เทอรเน็ตผานระบบใบสมัครออนไลนทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธั ญ บุ รี www.rmutt.ac.th หั ว ข อ “รั บ สมั ครบุ ค คลสอบแข งขั น /คั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต งตั้ งเป น พนั กงาน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564” ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันสุดทายของการรับสมัครคือวันที่
30 กันยายน 2564 ระบบจะปดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลา
ปดทําการของธนาคาร เวลา 21.00 น.
คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้
(1) ชําระคาธรรมเนียมสมัครคัดเลือก จํานวน 300 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร)
โดยผานธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ชําระไดที่เคาเตอรธนาคารเทานั้น)
(2) คาธรรมเนียมธนาคาร รวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 50 บาท
4. กําหนดการเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือก
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข า เป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 โดยกําหนดการเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศรับสมัครฯ ทั้งนี้ กําหนดการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการประกาศรายละเอียดตางๆ ของกิจกรรม
ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวขอ “รับสมัครบุคคลสอบแขงขัน/
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564”
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ในการสมัครครั้งนี้ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองสมัครผานอินเตอรเน็ตไดเพียงชองทาง
เดียวและครั้งเดียวเทานั้น
5.2 ผูส มัครเขารับการคัดเลือกจะเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น เมื่อเลือกแลวจะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได
5.3 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน ผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร ตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร
ใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง พรอมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวใน
ประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครเลือกสมัครผิดรหัสตําแหนง หรือตรวจพบวา
เอกสารหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ผู ส มั ค รแนบผ า นระบบไม ต รง หรื อ ไม เ ป น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะถือวาผูสมัครคัดเลือกเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต
ตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ทุกกรณี

-35.4 ผูสมัครคัดเลือกจะตองมีผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้ หรือตามรายละเอียดของสาขาวิชาที่เปดรับสมัครแนบทายประกาศนี้ ซึ่งคะแนน
ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยตองยื่น ณ วันที่มารายงานตัว หากไมมีผลภาษาอังกฤษมายื่นจะยังไมได
รับการบรรจุและแตงตั้ง จนกวาจะมีผล ดังนี้
เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ
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

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

และตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดไวในใบผานการทดสอบดังกลาว (กรณีที่ไมไดกําหนดระยะเวลาไวให
ใชไดไมเกิน 2 ป นับจากวันที่ประกาศผลสอบ)
สําหรับผูที่ตองการสอบ RT-TEP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใชเปนหลักฐาน
แสดงผลการทดสอบภาษาอั งกฤษในการสมั ครสอบ สามารถสมั ครสอบได ที่ www.Training.rmutt.ac.th หรื อ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-549 3085
6.5 การสมัครคัดเลือกออนไลนทางอินเตอรเน็ต ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญ ญั ติวาดวยธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แก ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจง
ความเท็จตอเจาพนักงาน ตามมาตรา 137 แหงประมวลกฎหมายอาญา
6. เอกสารที่ตองแนบผานระบบใบสมัครออนไลน ณ วันที่สมัคร
6.1 รูปถายหนาตรงขนาด 1x1.5 นิ้ว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด แตงกายสุภาพ
6.2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจ
วาสําเร็จการศึกษากอนวันที่ปดรับสมัคร
6.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ
กรณีไมมีหลักฐานตามขอ 6.2 และ 6.3 แตสําเร็จการศึกษาแลว และอยูระหวางขออนุมัติ
หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ใหยื่นหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ที่ระบุวาเปนผูสอบผานครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซึ่งวันสําเร็จการศึกษา
ตองอยูภายในวันที่ที่ปดรับสมัครคัดเลือก
ทั้งนี้ หากผานการคัดเลือกจะตองนําหลักฐานฉบับสมบูรณตามขอ 6.2 และ 6.3 มายื่น
ณ วันที่รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการดวย
6.4 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือ ชื่อสกุล
(ถามี)

-46.5 ผูส มัครเพศชายตองแนบสําเนาหลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร
ไดแก หนังสือสําคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
(แบบ สด.43) หรือ หลักฐานอื่นที่ระบุวันที่พนภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอําเภอ เทานั้น เอกสาร สด.9
หรือหนังสือรับรองผานการฝกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไมสามารถใชเปนหลักฐานได
6.6 หลักฐานการแสดงประสบการณตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในรายละเอียดสาขาวิชาตามที่
แนบทายประกาศนี้ เชน ใบรับรองการผานงานจากผูบังคับบัญชา
6.7 หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง (ถามี) โดยเงื่อนไขเปนไปตามขอ 5.4
7. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
7.1 ทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สัมภาษณ) ตามคณะกรรมการ
หนวยงานคณะกําหนดโดยวิธีการสัมภาษณออนไลน โดยจะแจงใหผูสมัครทราบทางเว็บไซตของแตละคณะ
7.2 หลั กฐานที่ ต องแสดงในวั นทดสอบภาคความรู ความสามารถที่ ใช เฉพาะตํ าแหน ง ตามที่
หนวยงานคณะกําหนดและแจงใหทราบทางเว็บไซต
(1) บัตรเขาหองสอบ (พิมพบัตรเขาหองสอบไดหลังจากที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ)
(2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง
(3) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ
(5) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เพื่อประกอบการพิจารณา เชน ผลงานวิจัย หรือบทความ
ทางวิชาการ
8. เกณฑการตัดสิน
- ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูไดคะแนนการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง(สอบสัมภาษณ) ตองไมต่ํากวารอยละ 70
9. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สอบสัมภาษณ)
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th โดยประกาศเรียงลําดับของผูผานการคัดเลือก
ที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ และหากไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากลําดับเลขประจําตัวสอบ
10. การบรรจุและแตงตั้ง
10.1 ผูสอบคัดเลือกไดจะไดรับการบรรจุแตงตั้งตามลําดับในบัญชีผูสอบคัดเลือกได
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดไวในขอ 1
10.2 บัญชีผูผานการคัดเลือกได ใหยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบกําหนด 1 ป
นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหมในสาขาวิชาเดียวกัน
11. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก
ผูผานการคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม และตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงภาระงานซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางทํางาน ดังนี้

-511.1 ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย รวมถึงภาระงานที่คณะกําหนด
11.2 ตองเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทาย
สัญญาจาง
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ผูชว ยศาสตราจารยอภิชาติ ไกฟา)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กําหนดการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด
เปดรับสมัคร

ตรวจคุณสมบัติผูสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
สอบสัมภาษณ (สายวิชาการ)

ประกาศรายชื่อผูผานการ
คัดเลือก
รายงานตัวปฏิบัติราชการ

กําหนดรับทั่วไป
1 -30 กันยายน 2564 โดยวันที่
30 กันยายน ปดรับสมัครเวลา
ราชการ 16.30 น. และสามารถชําระ
เงินไดตามเวลาปดทําการของ
ธนาคารกรุงไทย เวลา 21.00 น.
1 – 30 กันยายน 2564 (ผูสมัคร
จะตองยื่นเอกสารใหถูกตอง ครบตาม
ประกาศ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
11 ตุลาคม 2564
ตามคณะกรรมการหนวยงานคณะ
กําหนดโดยวิธีการสัมภาษณออนไลน
โดยจะแจงใหผูสมัครทราบทาง เว็บไซต
ของแตละคณะ
15 ตุลาคม 2564
1 พฤศจิกายน 2564

จํานวน
ผูรับผิดชอบ
วัน
30 วัน ปชส. กบค. INET

30 วัน กบค./หนวยงานที่เกี่ยวของ
1 วัน
1 วัน

กบค.ปชส.สวส.INET
คณะ

1 วัน

กบค. มหาวิทยาลัยฯ
และ INET
กบค.และหนวยงานเจาของ
อัตรา

1 วัน

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ครั้งที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ระดับปริญญาเอก (ที่สมัครในสาขาที่เปดรับวุฒิปริญญาเอก)
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติสวนตัว ทัศนคติ
สมรรถนะทีเ่ กี่ยวของ เชน งานสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน

คะแนน
100

กําหนดการคัดเลือก
ตามคณะกรรมการหนวยงานคณะกําหนด
โดยวิธีการสัมภาษณออนไลน
โดยจะแจงใหผูสมัครทราบทาง เว็บไซดของ
แตละคณะ

