ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561
----------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 44
1.1 วุฒปิ ริญญาโท
วุฒิปริญญาโท ( 5 ปี )
1.2 วุฒิปริญญาเอก

อัตรา (รายละเอียดของตาแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)
อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กาหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าของคณาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
2. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุ
2.1 สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุตาแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก และสาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท จนกว่า
จะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันบรรจุ
2.2 หากมีตาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการได้
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
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(7) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
3.2 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร โดยใช้
หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(แบบ สด.43) เท่านั้น
3.3 สาหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไม่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
4. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคร
กาหนดการรั บ สมัครคัดเลื อกระหว่างวันที่ 1 – 16 ตุล าคม 2561 ผู้ป ระสงค์จะสมัคร
สามารถสมัครได้ทางอิน เทอร์เน็ตผ่ านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญ บุ รี www.rmutt.ac.th หั ว ข้อ “รั บ สมั ครบุ ค คลสอบแข่ งขั น /คั ดเลื อ กเพื่ อ บรรจุแ ละแต่ งตั้ งเป็ น พนั กงาน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ วันที่
16 ตุลาคม 2561 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลาปิดทา
การของธนาคาร เวลา 21.00 น.
ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้
(1) ชาระค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก จานวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
โดยผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 50 บาท
5. กาหนดการเกี่ยวกับการดาเนินการคัดเลือก
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีกาหนดการเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ทั้งนี้ กาหนดการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการประกาศรายละเอี ยดต่างๆ ของกิจกรรม
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561”

6. เงื่อนไขการรับสมัคร
6.1 ในการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้เพียงช่องทาง
เดียวและครั้งเดียวเท่านั้น
6.2 ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะเลือกสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
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6.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณ วุฒิซึ่ง
ผู้สมัครแนบผ่านระบบไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใน
การสมัครคัดเลือก
6.4 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้ หรือตามรายละเอียดของสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคะแนน
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยต้องยื่น ณ วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่กาหนด
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
และต้องไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบผ่านการทดสอบดังกล่าว (กรณีที่ไม่ได้กาหนดระยะเวลาไว้ให้
ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ)

สาหรับผู้ที่ต้องการสอบ RT-TEP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
แสดงผลการทดสอบภาษาอั งกฤษในการสมั ครสอบ สามารถสมั ครสอบได้ ที่ www.Training.rmutt.ac.th หรื อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-5493085
6.5 การสมัครคัดเลือกออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญ ญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
7. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ณ วันที่สมัคร
7.1 สาเนาใบปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ว่าสาเร็จการศึกษาก่อนวันที่ปิดรับสมัคร
7.2 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 7.1 และ 7.2 แต่สาเร็จการศึกษาแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติ
หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ให้ยื่นหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ที่ระบุว่าเป็นผู้สอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซึ่งวันสาเร็จการศึกษาต้อง
อยู่ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
ทั้งนี้ หากผ่านการคัดเลือกจะต้องนาหลักฐานฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 7.1 และ 7.2 มายื่น
ณ วันที่รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการด้วย
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7.3 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือ ชื่อสกุล
(ถ้ามี)
7.4 ผู้สมัครเพศชายต้องแนบสาเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ได้แก่ หนังสือสาคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(แบบ สด.43) หรือ หลักฐานอื่นที่ระบุวันที่พ้นภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอาเภอ เท่านั้น เอกสาร สด.9
หรือหนังสือรับรองผ่านการฝึกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้
7.5 หลักฐานการแสดงประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในรายละเอียดสาขาวิชาตามที่
แนบท้ายประกาศนี้ เช่น ใบรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา
7.6 หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขเป็นไปตามข้อ 6.4
8. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
8.1 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
เฉพาะผู้สมัครในสาขาที่เปิดรับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท และเมื่อสอบผ่านจะได้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งพร้อมกับผู้สมัครในสาขาที่เปิดรับวุฒิปริญญาเอก
8.2 หลักฐานที่ต้องนามาในวันทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง(ข้อเขียน)
(1) บัตรเข้าห้องสอบ (พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้หลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)
(2) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

8.3 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แจ้งรายละเอียด วัน เวลา และ
สถานที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19,20 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th สาหรับผู้สมัครในสาขาที่
เปิดรับวุฒิปริญญาเอก และผู้สมัครในสาขาที่เปิดรับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทที่ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
8.4 หลักฐานที่ต้องนามาในวันทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
(1) สาเนาใบปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับ
(3) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ผลงานวิจัย หรือบทความ
ทางวิชาการ
9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 สาขาที่เปิดรับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็น
ผู้ได้คะแนนการทดสอบ ดังนี้
(1) คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (สอบข้อเขียน) ต้องไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
(2) คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ต้องไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70 โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนการทดสอบตาม (1)
9.2 สาขาที่เปิดรับวุฒิปริญญาเอก ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนน
การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
10. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก จะประกาศให้ทราบ
ทั่วกันภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th
10.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน) ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) ตามที่กาหนดไว้แล้ว ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th
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10.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th โดยประกาศเรียงลาดับของผู้ผ่านการคัดเลือก
ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ และหากได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากลาดับเลขประจาตัวสอบ
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลาดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดไว้ในข้อ 1
11.2 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบกาหนด 1 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่ในสาขาวิชาเดียวกัน
12. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงภาระงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทางาน ดังนี้
12.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ รวมถึงภาระงานที่คณะหรือวิทยาลัย
ที่ตนสังกัดมอบหมาย
12.2 ต้องเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กาหนดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด

กาหนดรับทั่วไป

เปิดรับสมัคร

กรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
รายงานตัวปฏิบัติราชการ

1 – 16 ตุลาคม 2561 โดยวันที่ 16 ตุลาคม ปิดรับ
สมัครเวลาราชการ 16.30 น. และสามารถชาระเงินได้
ตามเวลาปิดทาการของธนาคารกรุงไทย เวลา 21.00 น.
1 – 16 ตุลาคม 2561(ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้อง
ครบตามประกาศ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561)
25 ตุลาคม 2561
3 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 19,20 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
3 ธันวาคม 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ระดับปริญญาเอก (ที่สมัครในสาขาที่เปิดรับวุฒิปริญญาเอก)
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ทัศนคติ
สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการและสังคม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (ที่สมัครในสาขาที่เปิดรับวุฒิ
ไม่ต่ากว่าปริญญาโท)
1. การสอบข้อเขียน
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง

2. ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ทัศนคติ
สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการและสังคม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

คะแนน

กาหนดการคัดเลือก

100

วันที่ 19,20 พฤศจิกายน 2561

100

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00-12.00 น.

100

วันที่ 19,20 พฤศจิกายน 2561

