
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ต าแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 
ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือก                    
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2564  สังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๒) แห่งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 1179/๒๕๖4 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่ง และ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็ นพนั กงานในสถาบัน อุดมศึ กษา  ต าแหน่ งวิชาการ ครั้ งที่  4/2564 ปฏิ บั ติ หน้ าที่  ณ                    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑.  ชื่อต ำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   ๑.๑ ต ำแหน่งอำจำรย์ (ปริญญำเอก) สำขำวิชำกำรบัญชี จ ำนวน ๒ อัตรำ  
   ๑.๒ ต ำแหน่งอำจำรย์ (ปริญญำเอก) สำขำวิชำศึกษำท่ัวไป จ ำนวน ๑ อัตรำ 
 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  ๒.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ เป็นพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ          
จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้                                         
   (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
      (๑)   มีสัญชำติไทยหรือสัญชำติอ่ืนก็ได้ 
      (๒)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่พนักงำน
ตำมข้อ ๗ (ข) (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
      (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
   ทั้งนี้ เพศชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว  
 
 
 

/(ข) ลักษณะต้องห้ำม... 
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   (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
      (๑)  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
     (๒)  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ หรือเป็นโรคที่ก ำหนดในกฎ ก.พ.อ. 
      (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
ตำมข้อบังคับนี้หรือกฎหมำยอื่น  
  (๔)   เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     (๕)  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
     (๖)  เป็นบุคคลล้มละลำย 
     (๗)  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
     (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
     (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัย         
ตำมกฎหมำย ว่ำด้วย ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ หรือกฎหมำยอื่น 
     (๑๐) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ 
  ๒.๒ ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบและไม่อำจให้เข้ำรับกำร
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำได้ ทั้งนี้ ตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม          
ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม 
 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ตั้งแต่วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 – วันที่  30 พฤศจิกายน 2564 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่ เว้นวันหยุดราชการ                       
โดยด าเนินการ ดังนี้  
     ๓.1.๑  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
     ๓.1.๒ กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
     ๓.1.๓ การส่งข้อมูลมายัง e-mail : hrm_recruit@rmutto.ac.th 
      (๑) ใบสมัครที่กรอกลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายเรียบร้อย 
    (๒) เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 
    (๓) หลักฐานการโอนเงิน ตามข้อ ๕.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ            
  ทั้งนี้  กำรสมัครออนไลน์ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ           
และรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล ดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดทำงอำญำ 
ฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน 
  ๓.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียน ในเขตจ่ำยของ
กำรไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  
 

/๔. เอกสำร... 
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  ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
 ๔.๑  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก         
ผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๔.๒  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๓  หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กรณีที่จบคุณวุฒิจากต่างประเทศ ขอได้จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  
 ๔.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว        
ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน 1 รูป 
 ๔.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๖  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๗  ส าเนาเอกสารหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากการทดสอบภาษาอังกฤษ
รายการใดรายการหนึ่ง ต่อไปนี้ จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก เรื่อง ระดับผลกำรประเมินควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรจ้ำงพนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ ประเภทต ำแหน่งวิชำกำร ลงวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔  
   ซึ่งผู้สมัครต้องมีระดับคะแนนกำรทดสอบภำษำต่ำงประเทศอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ตำมตำรำง
ในระดับไม่ต่ ำกว่ำ B1 และผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษที่ จะน ำมำยื่นต่อมหำวิทยำลัย ต้องมีอำยุ                     
ไม่ เกินระยะเวลำกำรบังคับใช้  (Validity period) หรือวันหมดอำยุ  (expiry date) ของแต่ละประเภท                 
กำรทดสอบ ในกรณีที่ผลกำรทดสอบดังกล่ำวมิได้ก ำหนดระยะเวลำบังคับใช้หรือวันหมดอำยุไว้ ให้ถือว่ำผล                
กำรทดสอบยังคงใช้ได้ไม่เกินสำมปีนับต้ังแต่วันสอบถึงวันที่ยื่นผลกำรทดสอบ  

สถำบันทดสอบ 

ผลคะแนนเทียบเคียงกับระดับ CEFR ( จำกต่ ำไปสูง) 
Basic Independent Proficient 

A1 
Beginner 

A2 
Elementary 

B1 
Intermediate 

B2 
Upper-

Intermediate 

C1 
Advanced 

C2 
Proficiency 

TOEIC 120-220 225-545 550-780 785-940 945-990 n/a 
TOFEL (iBT) n/a n/a 42-71 72-94 95-120 
IELTS 2.0 3.0 4.0-5.0 5.5-6.5 7.0-8.0 9.0 
Cambridge 100-119 120-139 140-159 160-179 180-199 200-230 
Oxford 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 
ICAO Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 
EF SET 1-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-100 
CU-TEP n/a 14-34 35-69 70-98 99-120 n/a 
RT-TEP (Password) n/a 3.0 4.0-5.0 5.5-6.5 Password Plus 

   ๔.๘ ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น 
 ๔.๙ ส าเนาหลักฐาน อ่ืน  ๆ เช่น  หนั งสือส าคัญการเปลี่ ยนชื่ อตั ว  หรือชื่ อสกุล             
จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 

/4.10 เพศชาย... 
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 ๔.๑๐ เพศชายต้องแสดงหนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการ
เกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ 
 ๔.๑๑  ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น    
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 ๔.๑๒ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 ๕. ค่าธรรมเนียมสอบ 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งละ ๒๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืน
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๕.1 ส าหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้โอนเข้าบัญชี เงินผลประโยชน์ 
(สมทบกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาศรีราชา 
เลขที่บัญชี ๒๐๘-๐-๕๕๔๘๒-๔ ผู้สมัครจะต้องช าระเงินภายในระยะเวลาของการประกาศรับสมัครเท่านั้น  
หากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : hrm_recruit@rmutto.ac.th และโทรศัพท์
มายังหมายเลข โทร.๐-๓๘๓๕-๘๑๔๕ เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครงานทราบ 
 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก จะติดประกาศให้ทราบทั่วกัน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ 
ชั้น ๑ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๖ ต าบลบางพระ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือที่เว็บไซต์ http://op.rmutto.ac.th/person/ 
 ๗. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
   สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ปรากฏรายละเอียด แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ๙. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบการบรรจุ
และแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และไม่รับโอน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากส่วนราชการอ่ืน 
 ๑๐.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 
     ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้ในวันที่  24 ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลตะวันออก เลขที่  ๔๓ หมู่  ๖ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  หรือที่ เว็บไซต์ 
http://op.rmutto.ac.th/person/ โดยประกาศเรียงล าดับที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมมาก             
ไปหาน้อยตามล าดับ 
 
 

/10.2 ในกรณีที่ได้คะแนน... 
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    ๑๐.๒  ในกรณี ที่ ได้คะแนนรวมเท่ ากัน ให้ พิจารณาล าดับ เลขประจ าตัวสอบ                    
ก่อนตามล าดับของแต่ละต าแหน่ง   
    ๑๐.๓ ผู้ ผ่ านการคัด เลือกจะมีสิทธิ์ ได้ รับการบรรจุและแต่ งตั้ งเป็นพนักงาน                          
ในสถาบันอุดมศึกษาได้ต่อเมื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และเป็นปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรองหลักสูตรแล้ว และหรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ                                                      
แล้วเท่านั้น ในกรณีที่เป็นคุณวุฒิปริญญาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องเป็นไปตามการรับรองหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

   หากผู้สมัครมีการปกปิดหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพ่ือประโยชน์แห่ งตนซึ่ งท า           
ให้มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไม่พบในขณะนั้น และหากมีการด าเนินการตรวจสอบ
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือกฎหมายของบ้านเมือง และจะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุ 
หรือแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หากบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะต้องพ้นจากการเป็นพนักงาน                    
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
    ๑๐.๔ ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยน          
ที่อยู่ อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกไม่อาจเรียกตัวเพ่ือบรรจุเป็ นพนักงาน               
ในสถาบันอุดมศึกษาได้ เมื่อพ้นก าหนดวันให้มารายงานตัวแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา 
    ๑๐.๕  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในต าแหน่งและ
หน่วยงานที่บรรจุเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนให้เป็นอัน
ยกเลิก 
  ๑๐.๖ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกก าหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๑๐.๗ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 16  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

    
 

  (อำจำรย์คุณำนันท์ สุขพำสน์เจริญ) 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีกำรบินและอวกำศ รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดี 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ต าแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 

ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
------------------------------------------- 

 

ต ำแหน่งที่ ๑  อำจำรย์ (ปริญญำเอก) 
หน่วยงำนที่บรรจุ สำขำวิชำกำรบัญชี 
    จ ำนวน  ๒  อัตรำ  
   ปริญญาเอก ค่าตอบแทน ๓๕,๗๐๐.- บาท   
 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง   
 ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญำเอก ด้ำนกำรบัญชี หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับกำรบัญชี กำรบัญชี
กำรเงิน หรือกำรบัญชี หรือกำรบัญชีต้นทุนเศรษฐศำสตร์ หรือระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ 
  คุณวุฒิปริญญำจำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศ หรือต่ำงประเทศต้องเป็นไปตำมกำรรับรอง
หลักสูตรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และปริญญำหรือประกำศนียบัตรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้รับรองหลักสูตรแล้ว และหรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเท่ำนั้น 
  

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
  ๑.  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน กำรท ำงำนวิจัย และบริกำรวิชำกำร 
  ๒.  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  ๓. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  ๔. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ปัญหำและสรุปเหตุผล 
  ๕. มีควำมรู้ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และสำมำรถใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปได้อย่ ำงเหมำะสมกับ

หน้ำที่ 
  ๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงำน 
  ๗. มีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน และมีควำมละเอียดรอบคอบ 
  ๘. มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษำควำมลับของทำงรำชกำร 
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ต ำแหน่งที่ ๑    อำจำรย์ (ปริญญำเอก)  
หน่วยงำนที่บรรจุ สำขำวิชำกำรบัญชี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
   ก ำหนดวัน เวลำ วิธีกำรคัดเลือกและสถำนที่สอบคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน 
คัดเลือก วิธีกำรคัดเลือก/คะแนน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 

วันเสาร์ที่ 18 
ธันวาคม 2564 

ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
โดยวิธีกำร 
  ๑ . ส ำธิ ต ก ำ รส อน  แ ล ะ ส ำธิ ต ก ำ รน ำ เส น อ
โครงกำรวิจัยที่จะด ำเนินกำรในอนำคต ซึ่งสอดคล้อง
กับสำขำที่จะบรรจุ อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง (ใช้เวลำไม่เกิน 
๒๐ นำที) 
(๕๐ คะแนน) 
  ๒. สอบสัมภำษณ์ (๕๐ คะแนน) 
      ซึ่งจะพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งในด้ำน 
ต่ำง ๆ เช่น ประสบกำรณ์ทำงกำรศึกษำทำงกำรงำนที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่  ควำมมี
มนุษยสัมพันธ์ และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน
อ่ืนได้ดี มีควำมรับผิดชอบ มีควำมอดทน เสียสละ             
มีควำมคิดริเริ่ม และมีปฏิภำณ ไหวพริบ มีบุคลิกภำพ
และท่วงทีวำจำเหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ เป็นต้น 
     ทั้งนี้ วิธีกำรคัดเลือกอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสม เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อยู่ในช่วง
ของสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ       
สำยพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)  
รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 

๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลตะวันออก 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ต าแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 

ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
------------------------------------------- 

 

ต ำแหน่งที่ ๒  อำจำรย์ (ปริญญำเอก) 
หน่วยงำนที่บรรจุ สำขำวิชำศึกษำทั่วไป 
    จ ำนวน  ๑  อัตรำ  
   ปริญญาเอก ค่าตอบแทน ๓๕,๗๐๐.- บาท   
 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง   
 ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญำเอก ด้ำนพลศึกษำ หรือวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ หรือกำรจัดกำรกีฬำ 
หรือจิตวิทยำกำรกีฬำ หรือกำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร หรือสำขำที่เก่ียวข้องกับกำรกีฬำ 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ 
  ๑. คุณวุฒิปริญญำจำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศ หรือต่ำงประเทศต้องเป็นไปตำม          
กำรรับรองหลักสูตรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และปริญญำหรือประกำศนียบัตรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้รับรองหลักสูตรแล้ว และหรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเท่ำนั้น 
  

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
  ๑.  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน กำรท ำงำนวิจัย และบริกำรวิชำกำร 
  ๒.  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  ๓. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  ๔. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ปัญหำและสรุปเหตุผล 
  ๕. มีควำมรู้ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และสำมำรถใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปได้อย่ำงเหมำะสมกับ

หน้ำที่ 
  ๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงำน 
  ๗. มีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน และมีควำมละเอียดรอบคอบ 
  ๘. มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษำควำมลับของทำงรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 
ต าแหน่งที่ 2    อาจารย์ (ปริญญาเอก)  
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ก าหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือกและสถานที่สอบคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 

วัน 
คัดเลือก วิธีกำรคัดเลือก/คะแนน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 

วันเสาร์ที่ 18 
ธันวาคม 2564 

ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
โดยวิธีกำร 
  ๑ . ส ำธิ ต ก ำ รส อน  แ ล ะส ำธิ ต ก ำ รน ำ เส น อ
โครงกำรวิจัยที่จะด ำเนินกำรในอนำคต ซึ่งสอดคล้อง
กับสำขำที่จะบรรจุ อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง (ใช้เวลำไม่เกิน 
๒๐ นำที) 
(๕๐ คะแนน) 
  ๒. สอบสัมภำษณ์ (๕๐ คะแนน) 
      ซึ่งจะพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งในด้ำน 
ต่ำง ๆ เช่น ประสบกำรณ์ทำงกำรศึกษำทำงกำรงำนที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ ำที่  ควำมมี
มนุษยสัมพันธ์ และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน
อ่ืนได้ดี มีควำมรับผิดชอบ มีควำมอดทน เสียสละ             
มีควำมคิดริเริ่ม และมีปฏิภำณ ไหวพริบ มีบุคลิกภำพ
และท่วงทีวำจำเหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ เป็นต้น 
     ทั้งนี้ วิธีกำรคัดเลือกอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสม เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อยู่ในช่วง
ของสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ       
สำยพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)  
รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 

๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลตะวันออก 
 


