
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

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

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประสงค์จะรับสมัครพนักงานตามภารกิจ สังกัด

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗(๒)

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่ ๑๕๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดี กํากับการบริหาร สั่ง

และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ช่ือตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑.๑ ตําแหน่ง ลูกจ้างมหาวิทยาลยั จํานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติหน้าท่ี ณ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมการเกษตร

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๒.๑ ผู้ ส มัครพนักงานตามภารกิ จ จะต้องมี คุณสมบัติ ท่ั ว ไปและไ ม่มี ลักษณะ

ต้องห้ามตามหมวด ๓ การจ้างพนักงานตามภารกิจ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป

(๑) มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนก็ได้

(๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสิบหกปีบริบูรณ์นับถึงวันสิ้นสุดวันสมัคร

(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ีหก หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัติทั่วไปเพิ่มเติมก็ได้ สําหรับ

ตําแหน่งท่ีประสงค์จะจ้าง

ท้ังนี้ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

(ข) ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง

(๒) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความ

สามารถ หรือเป็นโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ.

(๓) เป็นผู้อยู่ใน…



-๒-

(๓) เป็นผู้อ ยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ

ไว้ก่อน ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัย

ตามกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น

(๑๐) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ

๒.๒ สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ

การแข่งขันพนักงานตามภารกิจได้ ทั้งน้ี ตามความในข้อ ๕ ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม

๒๕๔๘ โดยอนุโลม

๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่
วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖6 – วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖6 ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และภาคบ่าย

เวลา ๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานท่ีรับสมัคร ดังนี้

๓.๑.๑ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ ๖ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๓๓๑๓-๖๐๙๙ ต่อ ๑๑๒๔

๓.๑.๒ งานบริหารงานบุคคลวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ อาคาร

คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนนบําราศนราดูร ตําบล

พลวง อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร.๐๘๓-๐๕๖๙๓๗๐

๓.๑.๓ งานบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๕๘ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร.๐๒–๖๙๒๒๓๖๐-๔

๓.๑.๔ งานบริหารงานบุคคลเขตพื้น ท่ีอุ เทนถวาย กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๒๒๕ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร.๐๒-๒๕๒๗๐๒๙

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์

https://person.rmutto.ac.th/ หรือ https://chanrmutto.ac.th/

๔. เอกสารและ...

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LEsrt7Qoyl7EKvFgx9QHOzY_2DHrwY6lD3bMA5PLH-xoBwDR2g20KgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoAXoECEsQAw
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LEsrt7Qoyl7EKvFgx9QHOzY_2DHrwY6lD3bMA5PLH-xoBwDR2g20KgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoAXoECEsQAw
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%8E&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MLIwqqwsWcSq-2DH2gc7Nj_Y2fBgxwIQG8RoerBj04MdLQ92bHmwo-vBjp4HOxof7Nj5YEcfALYwpJo-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoAnoECEsQBA
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCyxMCtcxKr7YEfHgx0bH-xof7Bj9YMdy8HsKTDBmQ92TH-wY9aDHTse7Fj8YMdWABiaSmM9AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoA3oECEsQBQ
https://person.rmutto.ac.th/
https://chanrmutto.ac.th/


-๓-

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแนบใบสมัคร

๔.๑ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๓ สําเนาหนังสือรับรุงคุณวุฒิ หรือสําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๔ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๕ ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๖ สําเนาหลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) (สด.๘) หรือ(สด.๔๓) จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป

๔.๘ สําเนาใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบสําคัญอ่ืน ๆ (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกจะติดประกาศให้ทราบท่ัวกัน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม

๒๕๖๖ ณ งานบริหารงานบุคคลวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขท่ี ๑๓๑ หมู่ท่ี ๑๐ ถนนบําราศนราดูร ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌ

กูฎ จังหวัดจันทบุรี ท่ีเว็บไซต์ https://person.rmutto.ac.th/ หรือ https://chanrmutto.ac.th/

๖. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบแข่งขัน

สอบคัดเลอืกในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน

ปรากฏรายละเอียด แนบท้ายประกาศฉบับนี้

๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ งานบริหารงานบุคคลวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารงานบุคคล ช้ัน ๓ อาคาร

คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนนบําราศนราดูร ตําบล

พลวง อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๘๓-๐๕๖๙๓๗๐ และ

ท่ีเว็บไซต์ https://person.rmutto.ac.th/ หรือ https://chanrmutto.ac.th/

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

(อาจารย์คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LEsrt7Qoyl7EKvFgx9QHOzY_2DHrwY6lD3bMA5PLH-xoBwDR2g20KgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoAXoECEsQAw
file:///F:/งานในเครื่องคอมตึกสังคม/พนักงานตามภารกิจ/การดำเนินการพนักงานตามภารกิจ%20ตุลาคม%202565/ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ%20ต.ค.65/ประกาศรับ%204%20ตำแหน่งคณะฯ%20(1%20ก.พ.%2066)/ประกาศรับสมัคร%20และจัดทำคำสั่ง/อำเภอเขาคิชฌกูฎ
file:///F:/งานในเครื่องคอมตึกสังคม/พนักงานตามภารกิจ/การดำเนินการพนักงานตามภารกิจ%20ตุลาคม%202565/ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ%20ต.ค.65/ประกาศรับ%204%20ตำแหน่งคณะฯ%20(1%20ก.พ.%2066)/ประกาศรับสมัคร%20และจัดทำคำสั่ง/อำเภอเขาคิชฌกูฎ
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCyxMCtcxKr7YEfHgx0bH-xof7Bj9YMdy8HsKTDBmQ92TH-wY9aDHTse7Fj8YMdWABiaSmM9AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoA3oECEsQBQ
https://person.rmutto.ac.th/
https://chanrmutto.ac.th/
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LEsrt7Qoyl7EKvFgx9QHOzY_2DHrwY6lD3bMA5PLH-xoBwDR2g20KgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoAXoECEsQAw
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LEsrt7Qoyl7EKvFgx9QHOzY_2DHrwY6lD3bMA5PLH-xoBwDR2g20KgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoAXoECEsQAw
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%8E&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MLIwqqwsWcSq-2DH2gc7Nj_Y2fBgxwIQG8RoerBj04MdLQ92bHmwo-vBjp4HOxof7Nj5YEcfALYwpJo-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoAnoECEsQBA
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCyxMCtcxKr7YEfHgx0bH-xof7Bj9YMdy8HsKTDBmQ92TH-wY9aDHTse7Fj8YMdWABiaSmM9AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoA3oECEsQBQ
https://person.rmutto.ac.th/
https://chanrmutto.ac.th/


-๔-

รายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

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

ตําแหน่งท่ี ๑ ตําแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าท่ี ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

จํานวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๔๐.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ

1. มีความรู้ ความสามารถด้านการเล้ียงวัวเนื้อ และวัวนม
2. มีความรู้ ความสามารถด้านการดูแลแปลงหญ้า
3. มีความสามารถด้านการจัดการระบบน้่า และระบบไฟในโรงเรือน
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาตนเองในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
5. มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และมีจิตสาธารณะ
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน อาจารย์ และนักศึกษา
7. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย



-๕-

รายละเอียดการสอบแข่งขัน วัน เวลา วิธีการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก

ตําแหน่งท่ี ๑ ตําแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย

หน่วยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

กําหนดวัน เวลา วิธีการสอบแข่งขัน และสถานท่ีสอบแข่งขัน

วันสอบ

คัดเลือก
วิธีการสอบคัดเลือก/คะแนน เวลา ช่ัวโมง สถานท่ีสอบคัดเลือก

วันที่ ๒๗
มีนาคม
2566

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(สัมภาษณ)์ (๑๐๐ คะแนน)

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง

โดยวิธีการสัมภาษณ์ซ่ึงจะพิจารณาความ

เหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น

ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัว

เข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบ

มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และ

มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ เป็นต้น

09.00 น.
เป็นต้นไป

ณ วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก


	๑. ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

