
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ต าแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 
ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

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

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือก 
เพื ่อบรรจุเป ็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ครั้งที่  3/2566  สังกัดหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒ ) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1554/๒๕๖๕ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอ านาจให้   
รองอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งวิชาการ  ครั้งที ่  3/2566 ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. ชื่อต ำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   ๑.๑ ต าแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี จ านวน 2 
อัตรา 
  ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  ๒.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้          
   (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
      (๑)   มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนก็ได้ 
      (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่พนักงาน
ตามข้อ ๗ (ข) (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
      (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
   ทั้งนี้ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  
 

 
(ข) ลักษณะ... 
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   (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
      (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง     
      (๒)  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
     (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น  
  (๔)   เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
     (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
     (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย         
ตามกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
     (๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๒ ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม          
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม 
 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ตั้งแต่วันที่ 15 
มีนาคม 2566 – วันที่ 23 มีนาคม 2566 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยด าเนินการ ดังนี้  
     ๓.1.๑  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
     ๓.1.๒ กรอกข้อมลูในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 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  การสมัครออนไลน์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ           
และรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ . ๒๕๔๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิด   
ทางอาญา ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

๓.๒ ผู้สมัคร... 
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 ๓.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
  ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
 ๔.๑  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก         
ผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษา ภายในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๔.๒  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษา ภายในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 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 
 4.7 ส าเนาเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) จ านวน 1 ฉบับ 
   ๔.8  ส าเนาเอกสารหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากการทดสอบภาษาอังกฤษ
รายการใดรายการหนึ่ง ต่อไปนี้ จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เรื่อง ระดับผลการประเมินความสามารถทางภาษาต่างประเทศเพ่ือการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ประเภทต าแหน่งวิชาการ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
   ซึ่งผู้สมัครต้องมีระดับคะแนนการทดสอบภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามตาราง
ในระดับไม่ต่ ากว่า B1 และผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ จะน ามายื่นต่อมหาวิทยาลัย ต้องมีอายุ                     
ไม่ เกินระยะเวลาการบังคับใช้  (Validity period) หรือวันหมดอายุ  (expiry date) ของแต่ละประเภท                 
การทดสอบ ในกรณีที่ผลการทดสอบดังกล่าวมิได้ก าหนดระยะเวลาบังคับใช้หรือวันหมดอายุไว้ ให้ถือว่าผล                
การทดสอบยังคงใช้ได้ไม่เกินสามปีนับต้ังแต่วันสอบถึงวันที่ยื่นผลการทดสอบ  

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 

   
 

ผลคะแนน... 
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สถำบันทดสอบ 

ผลคะแนนเทียบเคียงกับระดับ CEFR ( จำกต่ ำไปสูง) 

Basic Independent Proficient 
A1 

Beginner 
A2 

Elementary 
B1 

Intermediate 
B2 

Upper-
Intermediate 

C1 
Advanced 

C2 
Proficiency 

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 

   ๔.9 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่าน
งาน เป็นต้น 
 ๔.10 ส าเนาหลักฐาน อ่ืน  ๆ เช่น  หนั งสือส าคัญการเปลี่ ยนชื่ อตั ว  หรือชื่ อสกุล             
จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๑1 เพศชายต้องแสดงหนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการ
เกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ 
 ๔.๑2  ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น    
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 ๔.๑3 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.033 – 136099 ต่อ 1124, 1125 เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครงานทราบ 
 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก จะติดประกาศให้ทราบทั่วกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 
2566 ณ ชั้น ๑ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือที่เว็บไซต์ https://person.rmutto.ac.th/ 
 ๗. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
   สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

8. หลักเกณฑ์... 
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  ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ปรากฏรายละเอียด แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ๙. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบการบรรจุ
และแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และไม่รับโอน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากส่วนราชการอ่ืน 
 ๑๐.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 
     ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ ชั้น ๑ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลตะวันออก เลขที่  ๔๓ หมู่  ๖ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  หรือที่ เว็บไซต์ 
https://person.rmutto.ac.th/ โดยประกาศเรียงล าดับที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ ได้คะแนนรวมมาก             
ไปหาน้อยตามล าดับ 
    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 ทั้งนี้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 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 อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกไม่อาจเรียกตัวเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน               
ในสถาบันอุดมศึกษาได้ เมื่อพ้นก าหนดวันให้มารายงานตั วแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา 
    ๑๐.๕  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในต าแหน่งและ
หน่วยงานที่บรรจุเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนให้เป็นอัน
ยกเลิก 
 
 

๑๐.๖ ผู้ผ่าน... 
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  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  9   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 

    
  (อาจารย์คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ) 
  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ต าแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 
ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

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

ต ำแหน่งที่ ๑  อำจำรย์ (ปริญญำเอก) 
หน่วยงำนที่บรรจุ สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 
    จ ำนวน  ๑  อัตรำ  
   ปริญญำเอก ค่าตอบแทน 35,70๐.- บาท   

 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง   
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
หรือสาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร หรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ต้องเป็น
หลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์ 
 ทั้งนี้  ต้องส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร หรือสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมอัตโนมัติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรม
ยานยนต์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
 2. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  

คุณสมบัติอ่ืน ๆ 
  คุณวุฒิปริญญาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศต้องเป็นไปตามการรับรอง
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรองหลักสูตรแล้ว และหรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเท่านั้น  

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
  ๑. มีความรู้ ความสามารถด้านการสอน การท างานวิจัย และบริการวิชาการ 
  ๒. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๔. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
  ๕. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้อย่างเหมาะสมกับ

หน้าที่ 
  ๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน 
  ๗. มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการท างาน และมีความละเอียดรอบคอบ 
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  ๘. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ 
  9. มีประสบการณ์การท างานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมเกษตร หรือ
เครื่องจักรกลการเกษตร หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมระบบวัดคุม หรือ
วิศวกรรมอัตโนมัติ หรือวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมยานยนต์ หรือ
วิศวกรรมวัสุด 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก วัน เวลา วิธีการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก 
 

ต ำแหน่งที่ ๑  อำจำรย์ (ปริญญำเอก)  
หน่วยงำนที่บรรจุ สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน 
คัดเลือก 

วิธีกำรคัดเลือก/คะแนน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 

วันเสาร์ที่ 
8 เมษายน 

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 

ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลตะวันออก  
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รายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ต าแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 
ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

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

ต ำแหน่งที่ ๒  อำจำรย์ (ปริญญำเอก) 
หน่วยงำนที่บรรจุ สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 
    จ ำนวน  ๑  อัตรำ  
   ปริญญำเอก ค่าตอบแทน 35,70๐.- บาท   

 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง   
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
หรือสาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร ต้องเป็นหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์ 
 ทั้งนี้  ต้องส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร 
 2. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  

คุณสมบัติอ่ืน ๆ 
  คุณวุฒิปริญญาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศต้องเป็นไปตามการรับรอง
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรองหลักสูตรแล้ว และหรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเท่านั้น  

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
  ๑. มีความรู้ ความสามารถด้านการสอน การท างานวิจัย และบริการวิชาการ 
  ๒. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๔. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
  ๕. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้อย่างเหมาะสมกับ

หน้าที่ 
  ๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน 
  ๗. มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการท างาน และมีความละเอียดรอบคอบ 
  ๘. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ 
  9. มีประสบการณ์การท างานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมเกษตร หรือ
เครื่องจักรกลการเกษตร  
 
 
 



- ๑๑ - 

 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก วัน เวลา วิธีการสอบคัดเลือก และสถานทีส่อบคัดเลือก 
 

ต ำแหน่งที่ ๒  อำจำรย์ (ปริญญำเอก)  
หน่วยงำนที่บรรจุ สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 

 
 
 

วัน 
คัดเลือก 

วิธีกำรคัดเลือก/คะแนน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 

วันเสาร์ที่ 
8 เมษายน 

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 

ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลตะวันออก  


