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                 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
               เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

                 ………………………………....................... 

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งต้ังเป็นลูกจ้างช่ัวคราวสายวิชาการ  จ านวน  3  อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

 1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
3. เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
2. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

เป็นโรคในกฎ ก.พ.อ. 
3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม

พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น 
4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
6. เป็นบุคคลล้มละลาย 
7. เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
8. เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
10. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ

รัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการ 

              /2.  ก าหนดการรับสมัคร... 
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 2.    ก าหนดการรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอใบสมัครและยื่น ได้ท่ีงานทรัพยากรมนุษย์   อาคาร
อ านวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

วันที่รับสมัคร  :  ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 23  กันยายน  2562 ถึงวันศุกรท่ี์  11  ตุลาคม  2562 
                   เวลา 09.00 – 16.30 น. (รับสมัครเฉพาะวันท าการ)                         
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  :  วันพุธท่ี 16  ตุลาคม  2562 
วันที่สอบคัดเลือก  :  แจ้งให้ทราบในวันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ    

3.   เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
-  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)      จ านวน   1  ฉบับ  
-  ส าเนาใบประกาศนียบัตร/ส าเนาใบปริญญาบัตร      จ านวน   1  ฉบับ 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         จ านวน   1  ฉบับ 
-  ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน   1  ฉบับ 
-  ใบรับรองแพทย์             จ านวน   1  ฉบับ 
-  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1  นิ้ว จ านวน   1  รูป 
-  ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล  (ถ้ามี)      จ านวน   1   ฉบับ 
-  ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)       จ านวน   1   ฉบับ 

ท้ังนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 4.   วิธีการคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  จะท าการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนหรือ                   
สอบสัมภาษณ์หรือการสอบปฏิบัติ  เพื่อประเมินสมรรถนะ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ   

       4.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 แต่ละการสอบ และต้องได้
คะแนนรวมทั้งส้ินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   

 5.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  และการข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

 5.1 จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม   2562 

 5.2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก  จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลา  
1  ปี  นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯก าหนด  หรือไม่
ได้รับการโอนงบประมาณในการส่ังจ้าง  
 5.3 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นอันยกเลิกกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  5.3.1 มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ในต าแหน่งเดียวกันนี ้
  5.3.2 ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง  
  5.3.3 ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างไปแล้ว 
  5.3.4 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การว่าจ้างตามสัญญาจ้าง 
  5.3.5 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีตามก าหนดเวลา  
  มหาวิทยาลัย เทคโน โลยี ราชม งคลล้านนา  ตาก   จะประกาศราย ช่ือ ผู้ ผ่ าน การคัด เลือก                             
ณ  ป้ายประกาศกองบริหารทรัพยากร  อาคารอ านวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  และ  
www.tak.rmutl.ac.th 
                                                                                                              /6.  การสั่งจ้าง... 
 
 

http://www.tak.rmutl.ac.th/
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 6.  การสั่งจ้างและการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 6.1 จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ ไปรายงานตัวเข้ารับการจ้างใน
ต าแหน่ ง ท่ีสมั คร ณ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคล                
ล้านนา ตาก 
 6.2 กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครจะไม่
พิจารณาท าสัญญาจ้าง หรือถูกเลิกจ้างทันที เนื่องจากขาดคุณสมบัติแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไข และจะเรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆ มิได้ 
 7.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
ก าหนด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 

 
 

                                                                   (นายสนธยา  ทองอรุณศรี) 
                                                             ผู้ช่วยอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                                            ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติ 
แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

ลูกจ้างชั่วคราว  (สายวิชาการ) 
 

ท่ี ต าแหน่ง ประเภท อัตราเงินเดือน 
สังกัด จ านวน

อัตรา 
คุณวุฒิ หมายเหตุ 

1 อาจารย์  ลูกจ้างช่ัวคราว 17,500 
หลักสูตรภาษาองักฤษเพ่ือการ

สื่อสารสากล 
1 

ป.โท  

2 อาจารย์  ลูกจ้างช่ัวคราว 17,500 สาขาการบัญชี 1 ป.โท  

3 อาจารย์ ลูกจ้างช่ัวคราว 17,500 หลักสูตรการท่องเท่ียว 1 ป.โท  
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คุณสมบัติของผู้รับจ้าง   

คุณสมบัติ  อาจารย์  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   
 ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศศ.ม. หรือ ค.ม. หรือ ศษ.ม. (อักษรศาสตร์ มนุษศาสตร์  
ศิลปศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาศาสตร์  ภาษาศาสตร์ประยุกต์  หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ  หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศศ.บ. หรือ ค.บ. หรือ ศษ.บ. (อักษรศาสตร์ มนุษศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง)  
 ๓. มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ 
 ๔. มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่  5  ปี  ย้อนหลัง (ถ้ามี) 
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คุณสมบัติของผู้รับจ้าง   
 
คุณสมบัติ  อาจารย์  สาขาการบัญชี  

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต บช.ม (การบัญชี) คะแนนเฉล่ียไม่
ต่ ากว่า 3.00  หรือระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) และคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  
3.00  หรือระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) 

3. มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า  2  ปี 
4. มีงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการด้านการบัญชีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  5  ปีย้อนหลัง  ไม่น้อยกว่า  

1  เรื่อง 
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คุณสมบัติของผู้รับจ้าง   
คุณสมบัติ  อาจารย์  หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ  

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว , การท่องเท่ียวและ        
การบริการ , การท่องเท่ียว  และท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ด้านการท่องเท่ียว , การท่องเท่ียวและการโรงแรม,            
การท่องเท่ียวและการบริการ, การท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ  และท่ีเกี่ยวข้อง 

3. มีประสบการณ์ด้านการสอน ระดับอุดมศึกษาไม่ต่ ากว่า 1 ปี 
4. มีความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาหรือได้รับการฝึกอบรมในด้านนี้ 
5. มีใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ (ถ้าไม่มีต้องไปฝึกอบรมให้ได้ภายใน  1 ปี) 
6. มีงานวิจัย 

 


