
 

 

 

 

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง รับสมัครตําแหนงอาจารย 

ดวยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยจากตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุ 

อาจารย 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 
ผูสมัครรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรีวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และคุณสมบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 
(ฉบับท่ี 2) 

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (ข้ันต่ํา) 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรดังนี้ 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  อิเล็กทรอนิกส 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  โทรคมนาคม 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ไฟฟา 

ท้ังนี้ หากคุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามหรือนอยกวาท่ีกําหนด หรือมีความจําเปนตอง
ปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินจิของคณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรท่ีจะพิจารณาถือเปนท่ีสิ้นสุด 

4. วัน เวลา การยื่นใบสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
ผู ท่ีสนใจและประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถสมัครผานระบบออนไลนได ท่ี 

https://cutt.ly/PfRmEFl ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ภาควิชาฯ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร และแจงวันสอบคัดเลือกและวันสอบ
สัมภาษณทันทีท่ีมีจํานวนผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามท่ีระบุไว 



5. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 

ภาควิชาฯ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกผานทางอีเมลหรือทางโทรศัพทตามขอมูลท่ีได

สมัครไวภายใน 14 วัน นับจากวันสอบสัมภาษณ 

6. รายละเอียดเพ่ิมเติม 

อางอิงไดจากเอกสารแนบ “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งท่ี 1/2563” โดยเรื่องเก่ียวกับ จํานวน

อัตรา การรับสมัคร กําหนดการ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ฯลฯ ในขอ 1, 4-8 และ 10 นั้นใหยึดตาม

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรฉบับนี้แทน 

 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี 10 กันยายน 2563 

  

                 (นายมาโนช  ประชา) 

      หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 













 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ   
ครั้งที่  1/2563   

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

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที่ 1/2563  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด 

ต าแหน่งอาจารย์  จ านวน  48  อัตรา  (รายละเอียดของต าแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้) 
1.1  วุฒปิริญญาโท    อัตราเงินเดือน   26,250  บาท 
       วุฒิปริญญาโท  ( 5 ปี )   อัตราเงินเดือน   27,770  บาท 
1.2  วุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน   31,500  บาท 

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
หรืองานอ่ืนใดที่ก าหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์ภาระ
งานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 

           2. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุ 
    2.1 ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุต าแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก และส าเร็จ

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษเดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท จนกว่าจะ
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันบรรจุ   

    2.2 หากมีต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการได้ตาม
หลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

3.1  ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติ ทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
    (9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 

 (10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน
ของรัฐ 
     3.2  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร โดยใช้
หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ   (แบบ 
สด.43) เท่านั้น 
 3.3  ส าหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไม่รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

 4. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

  ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่   2 – 16  มีนาคม  2563   ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
www.rmutt.ac.th   หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 1/2563”  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่  16  มีนาคม  2563  
ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลาปิด  ท าการของธนาคาร เวลา 
21.00 น.    

   ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้    
         (1) ช าระค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก จ านวน 300 บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) โดย
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  

       (2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 50 บาท 
 5.  ก าหนดการเกี่ยวกับการด าเนินการคัดเลือก 

                           มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย        สาย
วิชาการ  ครั้งที่ 1/2563  โดยก าหนดการเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ทั้งนี้ ก าหนดการ  อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการประกาศรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th  หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563”   
  6.  เงื่อนไขการรับสมัคร   
       6.1  ในการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้เพียงช่องทางเดียว
และครั้งเดียวเท่านั้น 
       6.2  ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกจะเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
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     6.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร   ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเลือกสมัครผิดรหัสต าแหน่ง  หรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครแนบผ่านระบบไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ทุกกรณี 
                            6.4 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน
ใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้ หรือตามรายละเอียดของสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคะแนน 
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยต้องยื่น ณ วันที่มารายงานตัว หากไม่มีผลภาษาอังกฤษมายื่นจะยังไม่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง จนกว่าจะมีผล ดังนี้ 

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่ก าหนด 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. TOEFL - - 
    1.1 Paper Based 450 500 
    1.2 Computer Based 140 150 
    1.3 Internet Based 55 65 
2. IELTS 4.5 5 
3. TOEIC 550 600 
4. CU-TEP 55 70 
5. TU-GET 480 500 
6. RT-TEP 4.5 5 
 

และต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบผ่านการทดสอบดังกล่าว (กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ให้ใช้ได้
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ)  

ส าหรับผู้ที่ต้องการสอบ RT-TEP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
แสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ที่ www.Training.rmutt.ac.th หรือ สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-549 3085  

      6.5 การสมัครคัดเลือกออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 7.  เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ณ วันที่สมัคร  
     7.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1x1.5 นิ้ว  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด แต่งกายสุภาพ 

       7.2 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
ว่าส าเร็จการศึกษาก่อนวันที่ปิดรับสมัคร   
           7.3  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์   
              กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 7.2 และ 7.3 แต่ส าเร็จการศึกษาแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติ
หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ให้ย่ืนหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ที่ระบุว่าเป็นผู้สอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซึ่งวันส าเร็จการศึกษาต้องอยู่
ภายในวันที่ท่ีปิดรับสมัครสอบแข่งขัน  
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      ทั้งนี้  หากผ่านการคัดเลือกจะต้องน าหลักฐานฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 7.2 และ 7.3 มายื่น  
ณ วันที่รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการด้วย  
       7.4   ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือ   ชื่อสกุล    (ถ้ามี)  
                7.5  ผู้สมัครเพศชายต้องแนบส าเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ได้แก่ 
หนังสือส าคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.
43) หรือ หลักฐานอ่ืนที่ระบุวันที่พ้นภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอ าเภอ เท่านั้น เอกสาร สด.9 หรือหนังสือ
รับรองผ่านการฝึกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ 
       7.6  หลักฐานการแสดงประสบการณ์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดสาขาวิชาตามท่ีแนบ
ท้ายประกาศนี้  เช่น ใบรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา  
       7.6  หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขเป็นไปตามข้อ 6.4               
                      8.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 

         8.1 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ 18  เมษายน  2563  
เฉพาะผู้สมัครในสาขาที่เปิดรับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และเมื่อสอบผ่านจะได้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งพร้อมกับผู้สมัครในสาขาที่เปิดรับวุฒิปริญญาเอก 

       8.2 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ข้อเขียน) 
            (1) บัตรเข้าห้องสอบ (พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้หลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ) 
              (2)  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง  
     8.3  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  แจ้งรายละเอียด วัน เวลา และ
สถานที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24  เมษายน  2563 ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th ส าหรับผู้สมัครในสาขาที่เปิดรับวุฒิ
ปริญญาเอก  และผู้สมัครในสาขาที่เปิดรับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทที่ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง  
                           8.4 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
        (1)  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จ านวน 1 ฉบับ 
                                 (2)  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับ  
                                 (3)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น ผลงานวิจัย หรือบทความ  
ทางวิชาการ  
   9. เกณฑ์การตัดสิน 

    9.1  สาขาที่เปิดรับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็น 
ผู้ได้คะแนนการทดสอบ  ดังนี้ 

            (1)  คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) ต้องไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60  
                                (2)  คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ต้องไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70  โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนการทดสอบตาม (1)  
                               9.2  สาขาที่เปิดรับวุฒิปริญญาเอก  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการ
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

             10. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
      10.1   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกวันที่  26 มีนาคม 2563  

ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th    
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     10.2  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(สอบข้อเขียน) วันที่  24  เมษายน 2563   เพ่ือเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามที่
ก าหนดไว้แล้ว ทางเว็บไซต์  www.rmutt.ac.th  
                              10.3  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)    
ภายในวันที่  8 พฤษภาคม 2563  ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th โดยประกาศเรียงล าดับของผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ และหากได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากล าดับเลขประจ าตัวสอบ  
 11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
      11.1  ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 
      11.2 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบก าหนด 1 ปี     นับแต่
วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหมใ่นสาขาวิชาเดียวกัน 

    12. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
      ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงภาระ
งานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างท างาน ดังนี้ 
      12.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ รวมถึงภาระงานที่คณะหรือวิทยาลัย   ที่ตนสังกัด
มอบหมาย 
      12.2 ต้องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 
สัญญาจ้าง 
               
          ประกาศ  ณ   วันที่    20     กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563              

        

 
 

                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อภิชาติ   ไก่ฟ้า) 
                                  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี             
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