ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถมีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
ปฏิบั ติงานเป็ น ลูกจ้างชั่ว คราว สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สานักงาน
คณบดี ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนิ น การคัดเลือกดังกล่ าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกาหนด วิทยาเขตฯ จึงขอประกาศดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา จานวน ๑ อัตรา
-อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๓,๓๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม
๒.๑ สัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒.๓ เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
๒.๔ ต้องไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือ สามเณร
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิ ดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
๒. ไม่จากัดเพศ
๓. มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์
๔. ซื่อสัตย์ มีวินัยและรักษาความลับของราชการ
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สานักงานในการปฏิบัติงานได้
ภาระงานในหน้าที่
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสารบรรณ
๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพระดับคณะ
/๓.ปฏิบัติหน้าที่...

-๒๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.

ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ปฏิบัติหน้าที่จัดทาแผนความเสี่ยง,แผนการจัดารความรู้ ของคณะ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ขอบเขตข้อสอบ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกา พ.ศ. ๒๕๕๗
ลักษณะการบริการที่ดี

๔. กาหนดการรับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่
งานบริหารงานบุ คคล อาคาร ๘ ชั้น ๒ วิทยาเขตจักรพงษภู วนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
รับสมัคร

๒ – ๑๒ ธ.ค. ๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบ

๑๓ ธ.ค. ๖๒

สอบ

๑๖ ธ.ค. ๖๒

ประกาศผลสอบ

๑๗ ธ.ค. ๖๒

รายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน

๒ ม.ค. ๖๓

แผนกบริหารงานบุคคล อาคาร ๘ ชั้น ๒
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง กรุงเทพฯ
ทางเว็บไซต์วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
http://www.cpc.ac.th/cpcpersonal
และติดประกาศ ณ บอร์ดประกาศรับสมัครงานอาคาร ๘ ชั้น ๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. : ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
ทางข้อเขียนและปฏิบัติ
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป : สอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซด์วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
http://www.cpc.ac.th/cpcpersonal
และติดประกาศ ณ บอร์ดประกาศรับสมัครงานอาคาร ๘ ชั้น ๑
แผนกบริหารงานบุคคล อาคาร ๘ ชั้น ๒
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง กรุงเทพฯ

/๕.เอกสารและหลักฐาน...

-๓๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๕.๑ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือใบปริญญาบัตร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๒ ส าเนาใบรายงานผลการศึก ษา (Transcript) (โดยได้ รั บการอนุ มั ติจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ก่อนหรือภายในวันเปิดรับสมัคร) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ รูป ถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวกและไม่ส วมแว่นตาสี ดา ขนาด ๑ นิ้ ว ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๕.๔ ใบรั บ รองแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ชั้ น ๑ ฉบั บ จริ ง ซึ่ ง ออกให้ ไม่ เกิ น ๖ เดื อ น
ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๕.๕ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๖ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรื อ
ชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ
ประกาศ ณ

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

