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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทางานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทางานเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จานวน ๒ อัตรา (เลขที่อัตรา ๕๘๒๙๐๐๖.๐๑ และเลขที่อัตรา
๕๘๒๙๐๐๗.๐๑) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๒๘,๐๓๐.- บาท
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ที่ ๐๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๐๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทางาน
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
(ก) คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร
หรือวิศวกรรมอาหาร
(ข) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ค) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือมีจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่กาหนดใน กฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็ นผู้ อยู่ ในระหว่ างถู กสั่ งพั กราชการ หรื อถู กสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ ก่ อนตาม
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจาคุก...
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(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็ น ผู้ อยู่ ร ะหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่ งให้ ห ยุดงานเป็นการชั่ว คราวใน
ลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ
(๑๐) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
๒. สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อ
จ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๔๘ โดยอนุโลม
๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๓.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓.๓ สาเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาบัตร ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จานวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓.๔ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓.๕ สาเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สาหรับเพศชาย) จานวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓.๖ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถามี)
จานวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓.๗ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๓.๘ ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รเฉพาะผู้ ที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วน วุฒิการศึกษาตรงตามที่ระบุไว้ และแต่งกายสุภาพเท่านั้น
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ ๑๑.๐๐ น. ช่วงบาย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคาร ๑๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

๕. ค่าธรรมเนียม...
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๕. ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือกตาแหน่งละ ๒๐๐.- บาท และค่าธรรมเนียมสอบ
จะไม่จา่ ยคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กองบริหารงานบุคคล
ชั้น ๒ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา หรือ www.rmuti.ac.th
๗. วัน เวลา สถานทีส่ อบคัดเลือก และหลักเกณฑ์การสรรหา
วัน และเวลาสอบคัดเลือก
๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

วิธีการสรรหา

สถานที่สอบคัดเลือก

- สอบข้อเขียน

ณ ห้อง ๑๙-๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร ๑๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
- สอบปฏิบัติการสอนและ
ณ ห้อง ๑๙-๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร ๑๙
สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

๘. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา หรือ
www.rmuti.ac.th ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การสอบคัดเลือกครั้งนี้ไมรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากส่วนราชการอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ การค้า)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

