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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเขาทางานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)
........................................................................................................................

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทางาน
เป็น พนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา สายวิช าการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด
ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน ๒๐ อัตรา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กับคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่
๐๒๖/๒๕๖๐ ลงวั นที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่ อง แต่ งตั้ งรองอธิ การบดี และรองอธิ การบดี ประจ าวิ ทยาเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ ๐๐๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทางาน
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิปริญญาเอก

๓๒,๐๐๐.- บาท

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
(ก) คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
(ข) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตา่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ค) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ หรื อ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ มี จิ ต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่กาหนดใน กฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูก...
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(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้ อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้ หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะ
เดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ
(๑๐) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๓. สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบคัดเลือกและไมอาจใหเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อจาง
เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได ทั้งนี้ ตามความในขอ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘
โดยอนุโลม
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๔.๓ สาเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาบัตร ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๔.๔ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๔.๕ สาเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สาหรับเพศชาย) จานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๔.๖ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถามี)
จานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๔.๗ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๔.๘ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะดาเนินการรับสมั ครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน วุฒิการศึกษาตรงตามที่ระบุไว้ และแต่งกายสุภาพเท่านั้น
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ ๑๑.๐๐ น. ช่วงบาย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคาร ๑๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
๖. คาธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครตองชาระคาธรรมเนียมสอบคัดเลือกตาแหนงละ ๒๐๐.- บาท และคาธรรมเนียมสอบจะไมจาย
คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๗. ประกาศ...
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๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒
อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา หรือ WWW.RMUTI.AC.TH
๘. วัน เวลา สถานทีส่ อบคัดเลือก และหลักเกณฑ์การสรรหา
วัน / เวลา
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

วิชาทีส่ อบ

สถานที่สอบ

- สอบข้อเขียน

ณ ห้อง ๑๙-๔๐๗ ชั้น ๔ อาคาร ๑๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- สอบปฏิบัติการสอนและ
สอบสัมภาษณ์

ณ ห้อง ๑๙-๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร ๑๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๙. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา หรือ
www.rmuti.ac.th ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็ นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การสอบคัดเลือกครั้งนี้ไมรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากส่วนราชการอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ การค้ า)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน
นินณา ร่าง/พิมพ์/ตรวจ

ตารางรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทางานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
สังกัดโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
ลาดับที่
๑

คุณวุฒิ /จานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ปริญญาเอก ๕ อัตรา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิก ,
(อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๑๖.๐๑ , สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมศิ าสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๑๗.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๑๘.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๑๙.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๒๐.๐๑)

๒

ปริญญาเอก ๕ อัตรา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า , สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน , สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกีย่ วและแปรสภาพ ,
(อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๒๑.๐๑ , สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร , สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร , สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๒๒.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๒๓.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๒๔.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๒๕.๐๑)

๓

ปริญญาเอก ๕ อัตรา
(อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๒๖.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๒๗.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๒๘.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๒๙.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๓๐.๐๑)

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชศาสตร์ , สาขาวิชาการผลิตพืช , สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , สาขาวิชาการผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง

ลาดับที่
๔

๕

คุณวุฒิ /จานวน
ปริญญาเอก ๓ อัตรา
(อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๓๑.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๓๒.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๓๓.๐๑)
ปริญญาเอก ๒ อัตรา
(อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๓๔.๐๑ ,
อัตราเลขที่ ๕๘๒๙๐๓๕.๐๑ ,

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร , สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร , สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร , สาขาวิชาเกษตรและเศรษฐศาสตร์อาหาร หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง

