
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 

เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 

----------------------------------- 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 เรื่อง 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งวิชาการ  ครั้งที่ 
1/2566 ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566 แล้ว นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1554/๒๕๖๕ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 
ดังนี้ 
  ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
   มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดสอบคัดเลือก (ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง) ในวันเสาร์ที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2566 ได้ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   
   Meeting ID : 952 2660 7569 
   Passcode : 991285 
   ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบในวัน ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่                   
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะเป็นผู้ประสานงานก่อนเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์  Zoom 
Meeting   
   และจะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใน วันที่  10 
กุมภาพันธ์  2566 ณ ชั้น ๑ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัด
ชลบุรี หรือที่เว็บไซต์ https://person.rmutto.ac.th/ 
  ๒.  การปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบแข่งขันต้องปฏิบัติ แต่งกายให้เรียบร้อย (ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้           
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์) 
    

    ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 
   (อาจารย์คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ) 

  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
         รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 
 
 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้สมัร หมำยเหตุ

1 841001 นางสาวสุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานท่ีคัดเลือก 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งวิชาการ คร้ังท่ี 1/2566

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ลงวันท่ี  23  มกราคม  2566

Passcode : 991285

ช่ือ - สกุล

ต าแหน่งท่ี 1             อาจารย์ (ปริญญาเอก)
หน่วยงานท่ีบรรจุ      สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
Meeting ID : 952 2660 7569
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก วัน เวลา วิธีการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก 
 

ต ำแหน่งที่ ๑  อำจำรย์ (ปริญญำเอก)  
หน่วยงำนที่บรรจุ สถำบันเทคโนโลยีกำรบินและอวกำศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน 
คัดเลือก 

วิธีกำรคัดเลือก/คะแนน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 

วันเสาร์ที่ 4 
กุมภาพันธ์ 

2566 

ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
โดยวิธีกำร 
  ๑ . ส าธิ ต ก า รส อน  แ ล ะส าธิ ต ก า รน า เส น อ
โครงการวิจัยที่จะด าเนินการในอนาคต ซึ่งสอดคล้อง
กับสาขาที่จะบรรจุ อย่างน้อย ๑ เรื่อง (ใช้เวลาไม่เกิน 
๒๐ นาที) (๕๐ คะแนน) 
  ๒. สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 
      ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมี
มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
อ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ             
มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณ ไหวพริบ มีบุคลิกภาพ
และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น      
  รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 

๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
Zoom Meeting    



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้สมัร หมำยเหตุ

1 842001 นายจักรวรรด์ิ หล้าเพชร

ต ำแหน่งท่ี 2             อำจำรย์ (ปริญญำโท)

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกและสถำนท่ีคัดเลือก 
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร คร้ังท่ี 1/2566

สังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
 แนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

ลงวันท่ี  23  มกรำคม  2566

หน่วยงำนท่ีบรรจุ       สถำบันเทคโนโลยีกำรบินและอวกำศ
สอบสัมภำษณ์ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
Meeting ID : 952 2660 7569

Passcode : 991285

ช่ือ - สกุล
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก วัน เวลา วิธีการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก 
 

ต ำแหน่งที่ ๒  อำจำรย์ (ปริญญำโท)  
หน่วยงำนที่บรรจุ สถำบันเทคโนโลยีกำรบินและอวกำศ 

 
 

วัน 
คัดเลือก 

วิธีกำรคัดเลือก/คะแนน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 

วันเสาร์ที่ 4 
กุมภาพันธ์ 

2566 

ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
โดยวิธีกำร 
  ๑ . ส าธิ ต ก า รส อน  แ ล ะส าธิ ต ก า รน า เส น อ
โครงการวิจัยที่จะด าเนินการในอนาคต ซึ่งสอดคล้อง
กับสาขาที่จะบรรจุ อย่างน้อย ๑ เรื่อง (ใช้เวลาไม่เกิน 
๒๐ นาที) (๕๐ คะแนน) 
  ๒. สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 
      ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมี
มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
อ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ             
มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณ ไหวพริบ มีบุคลิกภาพ
และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น      
  รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 

๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
Zoom Meeting    


