
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว

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

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัด

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗(๒)

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกที่ 1554/2565 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดี
กํากับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณวุฒิที่รับสมัคร

๑.๑ ตําแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ) จํานวน 2 อัตรา

1.1.1 วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
1.1.2--เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 60 ปี
1.1.3--มีประสบการณ์สอนทางด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปี
1.1.4--มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออกกําหนด
1.1.5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,620 บาท

๒. การรับสมัคร

2.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่
13 มีนาคม ๒๕๖6 - วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖6 ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๓๐ น. และภาคบ่าย

เวลา ๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานท่ีรับสมัคร ดังนี้

2.๑.๑ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ ๖ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๓๘๓๕-๘๑๔๕

2.๑.๒ งานบริหารงานบุคคลวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ อาคาร
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนนบําราศนราดูร ตําบล

พลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร.๐๘๓-๐๕๖๙๓๗๐

2.๑.๓ งานบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๕๘ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร.๐๒–๖๙๒๒๓๖๐-๔

2.๑.4 งานบริหาร...

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


-๒-

2.๑.๔ งานบริหารงานบุคคลเขตพื้น ท่ีอุ เทนถวาย กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๒๒๕ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร.๐๒-๒๕๒๗๐๒๙

ท้ังนี้ สามารถดาวนโ์หลดใบสมัครและดูรายละเอยีดได้ท่ีเว็บไซต์ https://person.rmutto.ac.th/

หรือ https://chanrmutto.ac.th/

๓. ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้าสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันท่ี 23 มีนาคม 2566
ณ อ า ค า ร ส ร ร พ วิ ชญ์ บ ริ ก า ร ช้ั น 1 อ า ค า ร คณะ เ ท ค โ น โ ล ยี สั ง ค ม ช้ั น 3 แ ล ะ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์

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

4. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เลขท่ี 131 หมู่ 10 ถนนบําราศนราดูร

ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ในวันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖6 ณ งานบริหารงานบุคคลวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ อาคาร

คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขท่ี ๑๓๑ หมู่ท่ี ๑๐ ถนนบําราศนราดูร

ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร.๐๘๓-๐๕๖๙๓๗๐

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

6. เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก มีดังนี้
6.๑ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
6.2 สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน ๑ ฉบับ
6.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน ๑ ฉบับ
6.๔ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑ ฉบับ
6.๕ ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ
6.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
6.7 สําเนาเอกสารหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากการทดสอบรายการใด

รายการหนึ่ง ต่อไปนี้ จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง
ระดับผลการประเมินความสามารถทางภาษาต่างประเทศเพื่อการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภท
ตําแหน่งวิชาการ ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งผู้สมัครต้องมีระดับคะแนนการทดสอบภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหน่ึง ตามตารางใน
ระดับไม่ต่ํากว่า B1 และผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่จะนํามาย่ืนต่อมหาวิทยาลัย ต้องมีอายุไม่เกินระยะเวลา
การบังคับใช้ (Validity period) หรือวันหมดอายุ (expiry date) ของแต่ละประเภทการทดสอบ ในกรณีท่ี
ผลการทดสอบดังกล่าวมิได้กําหนดระยะเวลาบังคับใช้หรือวันหมดอายุไว้ ให้ถือว่าผลการทดสอบยังคงใช้ได้
ไม่เกินสามปีตั้งแต่วันท่ีสอบถึงวันที่ยื่นผลการทดสอบ

https://person.rmutto.ac.th/
https://chanrmutto.ac.th/
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%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-

6.7 สําเนาใบสําคัญอื่นๆ (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

ประกาศ ณ วันท่ี มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6

(อาจารย์คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๙


	๑. คุณวุฒิที่รับสมัคร 

