
  
  
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ 

________________________________________________ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน  ๑๑๑  อัตรา   

 ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ

ทั่วไปตามข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ (รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศน้ี) 

๒. คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตําแหน่ง ตามท่ีระบุในตารางแนบท้าย 
 

การรับสมัคร  
เริ่มรับสมัครต้ังแต่วันที่ ๑๔ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล 

สํานักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓ ชั้น ๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยผู้สมัครจะต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)  

 

เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามายื่นในการสมัคร 
๑. สําเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก (ได้รับ

อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘) ทั้งน้ีปริญญาหรือประกาศนียบัตรต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ที่ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว เท่าน้ัน 
สําหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน จํานวน  ๒  ฉบับ   

๒. สําเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก จํานวน ๒ ฉบับ (ปริญญาตรี
หลักสูตร ๒ ปีต่อเน่ือง ให้แนบวุฒิ ปวส./ปวท. หรือหลักฐานการศึกษาอนุปริญญา จํานวน ๒ ฉบับ) ทั้งน้ี ให้สําเนา
เอกสารให้เหมือนต้นฉบับ 

๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมชุดครุย และไม่สวมแว่นตาดํา ในชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖ เดือนขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป   

๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๒ ฉบับ 
๕. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๒ ฉบับ 
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๖. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว แนบสําเนาใบ สด. ๘   
หรือ สด. ๔๓ มาประกอบหลักฐานการสมัครด้วย จํานวน ๒ ฉบับ 

๗. สําเนาบัตรประกันสังคม (กรณีที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว) จํานวน ๒ ฉบับ 
๘. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว หรือช่ือสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๒ ฉบับ 
๙. เงินค่าสมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท เงินจาํนวนน้ีจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

และเลือกสรร ให้ทราบภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html 
กําหนดการสอบดังตารางแนบท้ายประกาศนี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑. วิธีการสอบแข่งขัน ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันต้องได้คะแนนในภาคทฤษฎี ภาคทดลอง
ปฏิบัติงาน และภาคสัมภาษณ์ แต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐   

๒. วิธีการสอบคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
 

ทั้งนี้  การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

  การจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะจัดจ้างตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ 
เลือกสรรและไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน  

 

การขึ้นบัญชี 
  ให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html     

   

การจ้าง    
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามลําดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรด้วยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ใน 
ใบสมัคร ทั้งน้ีให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวตามกําหนด วัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในประกาศผล
การสรรหาและเลือกสรร ทั้งน้ีให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัววันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
และเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

                         /ท้ังนี้… 
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คุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่   ๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ผู้ที่จะได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติทั่วไป                

๑. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   ข. ลักษณะต้องห้าม 
๑. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
๒. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
๓. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับน้ี

หรือกฎหมายอ่ืน 
๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๕. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖. เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วน

บริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับหมอบหมายจากอธิการบดี 
๗. เป็นบุคคลล้มละลาย 
๘. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๑๐. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
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รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คุณวฒุิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๔๐๙๑๐๑  อัตราเงินเดือน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (เน้นไฟฟ้ากําลัง) จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 
ที่ ก.พ. รับรอง 

๒. ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เน้นไฟฟ้ากําลัง)   
จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง 

๓. ปริญญาเอก  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เน้นไฟฟ้ากําลัง)  
จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง 
 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๓๑ ส.ค. ๕๘ สัมภาษณ ์(๑๐๐  คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

๐๙.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
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รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการเงนิและเศรษฐศาสตร์ (การเงิน)  คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๖๑๑๑๐๑   
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  ทางด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 
๒. ปริญญาโท  บริหารธุรกิจบัณฑิต ทางด้านการเงิน  หรือ  การเงินการธนาคาร 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- ทฤษฎีทางการเงิน 
- ความรู้ทางการเงินทั่วไป 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐  คะแนน) 

สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๒.๐๐ น.  
 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐  คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 -๗- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการเงนิและเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๐๑  ๕๗๑๑๑๐๒   
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฯลฯ 

๒. ปริญญาโท  ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฯลฯ 
 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 -๘- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- Microeconomics 
- Macroeconomics 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยให้เตรียมส่ือการสอนและอุปกรณ ์
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๒.๐๐ น.  
 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐  คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๙- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการบญัชี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณวุฒิปรญิญาเอก   
 จํานวน  ๙  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๖๑๑๑๑๗  ๕๖๑๑๑๑๘  ๕๖๑๑๑๑๙  ๕๖๑๑๑๒๐  
 ๕๗๑๑๑๔๐  ๕๗๑๑๑๔๑  ๕๗๑๑๑๔๔  ๕๗๑๑๑๔๕  ๕๗๑๑๑๔๖  อัตราเงนิเดือน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
- การบัญชี 
- การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีต้นทุน 
- การบัญชีบริหาร 
- การสอบบัญชี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๒. ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
- การบัญชี 
- การบัญชีบริหาร 
- การสอบบัญชี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๓. ปริญญาเอก  บัญชีดุษฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
- การบัญชี 
- การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีต้นทุน 
- การบัญชีบริหาร 
- การสอบบัญชี  
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- การบัญชกีารเงิน 
- การบัญชตี้นทนุ 
- การสอบบัญชแีละจรรยาบรรณ 
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๒๐  นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๑- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการบญัชี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณวุฒิปรญิญาโท  
 จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๓๘  ๕๗๑๑๑๓๙  ๕๗๑๑๑๕๐   
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
- การบัญชี 
- การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีต้นทุน 
- การบัญชีบริหาร 
- การสอบบัญชี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๒. ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
- การบัญชี 
- การบัญชีบริหาร 
- การสอบบัญชี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- การบัญชกีารเงิน 
- การบัญชตี้นทนุ 
- การสอบบัญชแีละจรรยาบรรณ 
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๒๐  นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๓- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการบญัชี (นิติศาสตร)์  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณวุฒิปริญญาโท  
 จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๔๓  อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  
- กฎหมายมหาชน 
- กฎหมายเอกชน 
- กฎหมายระหว่างประเทศ 
- กฎหมายอาญา 
- การบริหารงานยุติธรรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

๒. ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
- กฎหมายมหาชน 
- กฎหมายเอกชน 
- กฎหมายระหว่างประเทศ 
- กฎหมายอาญา 
- การบริหารงานยุติธรรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 -๑๔- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- กฎหมายมหาชน 
- กฎหมายเอกชน 
- กฎหมายระหว่างประเทศ 
- กฎหมายอาญา 
- การบริหารงานยุติธรรม 
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเนติบัณฑิตไทย 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๒๐  นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๕- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณวุฒิปรญิญาเอก 
 จํานวน  ๖  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๓๑  ๕๗๑๑๑๓๒  ๕๗๑๑๑๓๓  ๕๗๑๑๑๓๔   
 ๕๗๑๑๑๓๕  ๕๗๑๑๑๓๖  อัตราเงินเดือน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาโท   
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
- สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ 
- สาขาวิชาการโฆษณา 
- สาขาวิชาการค้าปลีก 
- สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
- สาขาวิชาการบริหารการส่ือสาร หรือ ด้านบริหารธุรกิจ 

๒. ปริญญาเอก   
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
- สาขาวิชาการโฆษณา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ : ถ้าคุณวุฒิในระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ แต่ไม่ใช่เอกการตลาด   
ระดับปริญญาตรีต้องจบ สาขาวิชาเอกการตลาด 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๖- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- Marketing Research Methodology 
- Model Marketing Strategy and Management 
- Marketing Theory 
- Advance Information 
- Analysis in Marketing 
- Digital Marketing  
  

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
- Principles of Marketing 
- Product and Price Policy 
- Distribution Policy 
- Promotion 
- Marketing Strategy and Plan 
- Consumer Behavior 
- Marketing Research 
สอบสอน รายวชิาใดวิชาหนึง่ หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการตลาด สามารถเลือกใช้ส่ือการ
สอนได้ตามความเหมาะสม โดยผู้สมัครต้องเตรียมส่ือ
การสอนมาดว้ยตนเอง (สนามสอบเตรยีมคอมพิวเตอร์ 
และ LCD Projector ไว้ให้) ใชเ้วลาคนละ ๓๐  นาท ี

๑๒.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๗- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณวุฒิปรญิญาโท 
 จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๓๗  อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  สาขาวิชาการตลาด 
๒. ปริญญาโท  

- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
- สาขาวิชาการโฆษณา 
- สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
- สาขาวิชาการบริหารการส่ือสาร หรือ ด้านบริหารธุรกิจ 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๘- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- Principles of Marketing 
- Product and Price Policy 
- Distribution Policy 
- Promotion 
- Marketing Strategy and Plan 
- Consumer Behavior 
- Marketing Research 
 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน รายวชิาใดวิชาหนึง่ทีใ่ช้สอบในภาคทฤษฎี 
หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาการตลาด 
สามารถเลือกใช้ส่ือการสอนไดต้ามความเหมาะสม โดย
ผู้สมัครต้องเตรยีมส่ือการสอนมาด้วยตนเอง (สนามสอบ
เตรียมคอมพิวเตอร์ และ LCD Projector ไว้ให้) 
ใช้เวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๒.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๙- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ  (การจัดการอตุสาหกรรม) คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๐๓  ๕๗๑๑๑๐๔     
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต หรือ การจัดการบัณฑิต หรอื วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม หรอื สาขาวชิาที่เกีย่วขอ้ง 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หรือ การจัดการมหาบัณฑิต หรือ วทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือ  สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 

๓. ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 
 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- Quantitative Analysis 
- Time and Motion Study 
- Production Management 
- Strategic Management 
- Research 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 



 -๒๐- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ  (การจัดการอตุสาหกรรม) คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๑๐  ๕๗๑๑๑๑๑     
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกจิบณัฑิต หรือ การจัดการบัณฑิต หรอื วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม หรอื สาขาวชิาที่เกีย่วขอ้ง 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หรือ การจัดการมหาบัณฑิต หรือ วทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือ  สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 
 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
- การวเิคราะหก์ารเคลื่อนไหว 
- การบริหารการผลิต 
- การวจิัยทางธรุกิจอุตสาหกรรม 
- การจดัการเชิงกลยทุธ ์

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 



 -๒๑- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการโลจิสติกส์)  คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๐๕  ๕๗๑๑๑๐๖     
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต หรือ การจัดการบัณฑิต หรอื วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์ หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หรือ การจัดการมหาบัณฑิต หรือ วทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 

๓. ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการคลังสินค้า 
- การจดัการขนส่ง 
- Supply Chain 
- การวจิัยทางธรุกิจโลจิสตกิส์ 
- การจดัการเชิงกลยทุธ ์

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 



 -๒๒- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการโลจิสติกส์)  คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๑๒  ๕๗๑๑๑๑๓     
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต หรือ การจัดการบัณฑิต หรอื วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์ หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หรือ การจัดการมหาบัณฑิต หรือ วทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการคลังสินค้า 
- การจดัการขนส่ง 
- Supply Chain 
- การวจิัยทางธรุกิจโลจิสตกิส์ 
- การจดัการเชิงกลยทุธ ์

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 



 -๒๓- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการทรัพยากรมนษุย์) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๐๗  ๕๗๑๑๑๐๘  ๕๗๑๑๑๑๔  
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต หรือ การจัดการบัณฑิต หรอื วิทยาศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์
- สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หรือ การจัดการมหาบัณฑิต หรือ วทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนษุย์  

๓. ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนุษย์  
- สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์  
- สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
- สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๔- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
- การวางแผนทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยทุธ ์
- การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ ์
- การวจิัยเพือ่การบริหารทรัพยากรมนษุย ์

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๕- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการทรัพยากรมนษุย์) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๑๕  ๕๗๑๑๑๒๕  ๕๗๑๑๑๒๖  
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต หรือ การจัดการบัณฑิต หรอื วิทยาศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์
- สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย ์หรือ สาขาวิชาทีเ่กี่ยวขอ้ง 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หรือ การจัดการมหาบัณฑิต หรือ วทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต  

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
- การวางแผนทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยทุธ ์
- การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ ์
- การวจิัยเพือ่การบริหารทรัพยากรมนษุย ์

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 



 -๒๖- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการสํานักงาน) คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๑๖  ๕๗๑๑๑๑๗   
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกจิบณัฑิต หรือ การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้งทางด้านสํานักงาน 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หรือ การจัดการมหาบัณฑิต หรือ วทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต  

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการสํานักงาน 
- ปฏิบัติงานสํานักงานจําลอง 
- เครื่องใช้สํานักงานและการจดัการเอกสาร 
- เทคนิคงานเลขานุการ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๗- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ  (การจัดการทั่วไป) คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๗  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๐๙  ๕๗๑๑๑๑๘  ๕๗๑๑๑๒๔    

๕๗๑๑๑๒๗  ๕๗๑๑๑๒๘  ๕๗๑๑๑๒๙  ๕๗๑๑๑๓๐  อัตราเงินเดือน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปรญิญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต หรือ การจัดการบัณฑิต หรอื วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ด้านการจัดการ 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หรือ การจัดการมหาบัณฑิต หรือ วทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต ด้านการจดัการ 

๓. ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต ดา้นการจัดการ 
 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
- วิจัยธรุกิจ 
- หลักการจัดการ 
- การจดัการสมัยใหม ่

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 

 



 -๒๘- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ  (การจัดการทั่วไป) คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๕  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๑๙  ๕๗๑๑๑๒๐  ๕๗๑๑๑๒๑    

๕๗๑๑๑๒๒  ๕๗๑๑๑๒๓  อัตราเงินเดือน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
   ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หรือ การจัดการมหาบัณฑิต หรือ วทิยาศาสตร มหาบัณฑิต 
   ด้านการจัดการ 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
- วิจัยธรุกิจ 
- หลักการจัดการ 
- การจดัการสมัยใหม ่

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 



 -๒๙- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๙  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๕๑  ๕๗๑๑๑๕๓  ๕๗๑๑๑๕๔  

๕๗๑๑๑๕๖  ๕๗๑๑๑๕๗  ๕๗๑๑๑๕๘  ๕๗๑๑๑๕๙  ๕๗๑๑๑๖๐  ๕๗๑๑๑๖๑     
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒. ปริญญาเอก ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓. มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต้องแนบหนังสือรับรองการทํางาน 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๓๐- 
 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- Operating System 
- Information Technology Management 
- Data Mining 
- Advance System Analysis and Design 
- Data Communication and Network 
- Programming Language 
- Data Structure and Algorithm 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๒๐  นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๓๑- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณวุฒิปริญญาเอก  
 จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๖๑๒๑๐๒  ๕๖๑๒๑๐๓  อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

ปริญญาเอก   
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) 
- Linear Algebra 
- Mathematical Analysis 
- Differential  Equations 
- Calculus 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
เขียนแผนการสอน ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาที และสอบสอน 
ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๓๒- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๒  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๒๑๐๑  ๕๗๑๒๑๐๖  อัตราเงินเดือน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

ปริญญาโท   
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) 
- Linear Algebra 
- Mathematical Analysis 
- Differential  Equations 
- Calculus 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
เขียนแผนการสอน ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาที และสอบสอน 
ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๓๓- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณวุฒิปริญญาเอก 
 จํานวน  ๙  อัตรา  ตําแหน่งเลขที่  ๕๗๑๒๑๑๖  ๕๗๑๒๑๑๗  ๕๗๑๒๑๑๘ ๕๗๑๒๑๑๙  

๕๗๑๒๑๒๐  ๕๗๑๒๑๒๒  ๕๗๑๒๑๒๓  ๕๗๑๒๑๒๗  ๕๗๑๒๑๒๘  อัตราเงนิเดือน ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

ปริญญาเอก  
- สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๓๔- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) เลือกสอบตามความถนัด 
- Computer Programming 
- System Analysis  
- Database & Discrete Structure 
- Computer Architecture 
- Computer Network 
- Interactive Multimedia 
- Computer Animation 
- Art Design 
- Research Methodology 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูแ้ละทักษะในการสอบสอน  
ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 -๓๕- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณวุฒิปริญญาโท 
 จํานวน  ๑๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที่  ๕๗๑๒๑๑๕  ๕๗๑๒๑๒๔  ๕๗๑๒๑๒๕ ๕๗๑๒๑๒๖  

๕๗๑๒๑๒๙  ๕๗๑๒๑๓๐  ๕๗๑๒๑๓๑  ๕๗๑๒๑๓๒ ๕๗๑๒๑๓๓  ๕๗๑๒๑๓๔  ๕๗๑๒๑๓๕  
๕๗๑๒๑๓๖  อัตราเงินเดือน ๒๓,๙๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต, ครุศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
- เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 
- ศิลปะและการออกแบบ 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๓๖- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) เลือกสอบตามความถนัด 
- Computer Programming 
- System Analysis  
- Database & Discrete Structure 
- Computer Architecture 
- Computer Network 
- Interactive Multimedia 
- Computer Animation 
- Art Design 
- Research Methodology 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูแ้ละทักษะในการสอบสอน  
ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๓๗- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาเอก               
จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๔๑๓๑๐๒  อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
๒. ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า 
๓. ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรอื ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- Electrical Power System Analysis 
- Electrical Machines 
- High Voltage Engineering 
- Power Plant and Substation 
- Protection and relay 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
- คุณลักษณะทัว่ไปด้านการสอน / การวิจัย 
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหน่งในด้านตา่ง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

๑๓.๐๐ น. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 -๓๘- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท             
จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่๕๗๑๓๑๐๒  อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
๒. ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- Electrical Power System Analysis 
- Electrical Machines 
- High Voltage Engineering 
- Power Plant and Substation 
- Protection and relay 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
- คุณลักษณะทัว่ไปด้านการสอน / การวิจัย 
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหน่งในด้านตา่ง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

๑๓.๐๐ น. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 -๓๙- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาสถาปตัยกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาเอก               
จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที่  ๕๗๑๓๑๐๗  อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
๒. ปริญญาโท ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม  
๓. ปริญญาเอก ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  ๑  เรื่อง (เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษามา) ใช้เวลาคนละ ๔๕ นาที 

๐๙.๐๐ น. 
 

สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
  สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 

- ความรู้ความสามารถทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม 
- คุณลักษณะทัว่ไปด้านการสอน / การวิจัย 
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหน่งในด้านตา่ง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังจากปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๐- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาเอก                  
จํานวน  ๑  อัตรา ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๓๑๐๔  อัตราเงินเดอืน ๓๒,๕๕๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต , อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านวิศวกรรม          
อุตสาหการ หรือ สาขาวิชาทีเ่กีย่วข้อง 

๒. ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ หรือ สาขาวิชา
ที่เกีย่วขอ้ง 

๓. ปริญญาเอก  ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 
 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
- คุณลักษณะทัว่ไปด้านการสอน / การวิจัย 
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหน่งในด้านตา่ง ๆ  เช่น  
ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมี
ปฏิภาณไหวพรบิ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๑- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม)  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท  
 จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่๕๗๑๔๑๐๒  อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ปริญญาตรี ด้านการโรงแรม หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
๒. ปรญิญาโท ด้านการท่องเที่ยว/การโรงแรม หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) 
- ทรัพยากรบุคคลในธุรกจิโรงแรม 
- หลักการจัดการธุรกิจโรงแรม 
- ระเบียบวิธวีิจยัสําหรับธรุกิจทอ่งเที่ยว 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๒- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยว)  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาเอก  
 จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่๕๔๑๔๑๐๑  ๕๔๑๔๑๐๒  ๕๗๑๔๑๐๑   
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ปริญญาตรี สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
๒. ปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
๓. ปริญญาเอก สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) 
- ทรัพยากรบุคคลในธุรกจิโรงแรม 
- หลักการจัดการธุรกิจโรงแรม 
- ระเบียบวิธวีิจยัสําหรับธรุกิจทอ่งเที่ยว 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 



 -๔๓- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาภาษา (ภาษาองักฤษ)  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปรญิญาโท จํานวน  ๓  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๔๑๐๕  ๕๗๑๔๑๐๖  ๕๗๑๔๑๐๘  อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ 
การศึกษาบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

๒. ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
หรือ การศึกษามหาบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษ เกีย่วกับ          
ไวยกรณ์ การแปล และการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่
วัตถุประสงค์เฉพาะต่าง ๆ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 -๔๔- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน)  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่๕๒๑๔๑๐๖  อัตราเงินเดือน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ 
การศึกษาบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๒. ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
หรือ การศึกษามหาบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาจีน เกี่ยวกบั             
ไวยกรณ์ และการใช้ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 

สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๕- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย)  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๕  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๔๑๐๙  ๕๗๑๔๑๑๐  ๕๗๑๔๑๑๑  ๕๗๑๔๑๑๒  ๕๗๑๔๑๑๓   
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ 
การศึกษาบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๒. ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
หรือ การศึกษามหาบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หรือ 
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาไทย เกี่ยวกบั             
ไวยกรณ์ และการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 

สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 

 
 
 
 



 -๔๖- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน  ๗  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๔๑๑๔  ๕๗๑๔๑๑๕  ๕๗๑๔๑๑๖  ๕๗๑๔๑๑๗  ๕๗๑๔๑๑๘   
 ๕๗๑๔๑๑๙  ๕๗๑๔๑๒๐  อัตราเงินเดือน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ปริญญาโท สาขาวิชา 
- สังคมศาสตร์ 
- สังคมศึกษา 
- รัฐศาสตร์ 
- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- สังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
- พัฒนาสังคม 
- สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
- การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
- ยุโรปศึกษา 
- เอเชียศึกษา 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๗- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- ระเบียบวิธวีิจยั 
- สังคมเศรษฐกจิ 
- วิชากฎหมาย 
- การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๘- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน  ๑  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๔๑๒๑  อัตราเงินเดือน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ปริญญาเอก สาขาวิชา 
- สังคมศาสตร์ 
- รัฐศาสตร์ 
- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- สังคมศาสตรส่ิ์งแวดล้อม 
- พัฒนาสังคม 
- สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
- การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
- ยุโรปศึกษา 
- เอเชียศึกษา 

ภาระงานโดยสังเขป  
๑. งานสอน 
๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบรกิารวิชาการ 
๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๙- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๓๑ ส.ค. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- ระเบียบวิธวีิจยั 
- สังคมเศรษฐกจิ 
- วิชากฎหมาย 
- การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๐- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดตําแหน่งงาน 
ที ่ สังกัด อัตราเลขที ่ ศูนย์พื้นที ่

๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (๑ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.เอก) ๑ อัตรา ๕๔๐๙๑๐๑   สุพรรณบรุ ี

๒. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๖๐ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (การเงิน) 

(ป.โท) ๑ อัตรา 
๕๖๑๑๑๐๑   วาสุกร ี

๒. อาจารย์ สาขาวชิาการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
(เศรษฐศาสตร)์ (ป.โท) ๒ อัตรา 

๕๗๑๑๑๐๑  ๕๗๑๑๑๐๒ วาสุกร,ี นนทบุรี  

๓. อาจารย์ สาขาวชิาการบัญชี (ป.เอก) ๙ อัตรา ๕๖๑๑๑๑๗  ๕๖๑๑๑๑๘  ๕๖๑๑๑๑๙  
๕๖๑๑๑๒๐  ๕๗๑๑๑๔๐  ๕๗๑๑๑๔๑  
๕๗๑๑๑๔๔  ๕๗๑๑๑๔๕  ๕๗๑๑๑๔๖  

วาสุกร,ี สุพรรณบุรี  

๔. อาจารย์ สาขาวชิาการบัญชี (ป.โท) ๓ อัตรา ๕๗๑๑๑๓๘  ๕๗๑๑๑๓๙  ๕๗๑๑๑๕๐  หันตรา , นนทบุร ี
๕. อาจารย์ สาขาวชิาการบัญชี (นติิศาสตร์) (ป.โท)  

๑ อัตรา 
๕๗๑๑๑๔๓ วาสุกร ี

๖. อาจารย์ สาขาวชิาการตลาด (ป.เอก) ๖ อัตรา ๕๗๑๑๑๓๑  ๕๗๑๑๑๓๒  ๕๗๑๑๑๓๓  
๕๗๑๑๑๓๔  ๕๗๑๑๑๓๕  ๕๗๑๑๑๓๖  

วาสุกร ี

๗. อาจารย์ สาขาวชิาการตลาด (ป.โท) ๑ อตัรา ๕๗๑๑๑๓๗   วาสุกร ี
๘. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการ

อุตสาหกรรม) (ป.เอก) ๒ อัตรา 
๕๗๑๑๑๐๓  ๕๗๑๑๑๐๔     สุพรรณบรุ ี

๙. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการ
อุตสาหกรรม) (ป.โท) ๒ อตัรา 

๕๗๑๑๑๑๐  ๕๗๑๑๑๑๑ วาสุกร ี

๑๐. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการโลจิสติกส์) 
(ป.เอก) ๒ อัตรา 

๕๗๑๑๑๐๕  ๕๗๑๑๑๐๖   สุพรรณบรุ ี

๑๑. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการโลจิสติกส์) 
(ป.โท) ๒ อัตรา 

๕๗๑๑๑๑๒  ๕๗๑๑๑๑๓   วาสุกร ี

๑๒. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการทรัพยากร
มนุษย์) (ป.เอก) ๓ อัตรา 

๕๗๑๑๑๐๗  ๕๗๑๑๑๐๘  ๕๗๑๑๑๑๔  วาสุกร,ี สุพรรณบุร ี

๑๓. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการทรัพยากร
มนุษย์) (ป.โท) ๓ อัตรา 

๕๗๑๑๑๑๕  ๕๗๑๑๑๒๕  ๕๗๑๑๑๒๖ หันตรา, วาสุกร ี

๑๔. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการสํานักงาน) 
(ป.โท) ๒ อัตรา 

๕๗๑๑๑๑๖  ๕๗๑๑๑๑๗   วาสุกร ี

 
 
 
 



 -๕๑- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดตําแหน่งงาน 
ที ่ สังกัด อัตราเลขที ่ ศูนย์พื้นที ่

๑. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
๑๕. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการทั่วไป)  

(ป.เอก) ๗ อัตรา 
๕๗๑๑๑๐๙  ๕๗๑๑๑๑๘  ๕๗๑๑๑๒๔  
๕๗๑๑๑๒๗  ๕๗๑๑๑๒๘  ๕๗๑๑๑๒๙  
๕๗๑๑๑๓๐   

หันตรา, วาสุกร,ี 
นนทบุร,ี สุพรรณบุร ี

๑๖. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการทั่วไป)  
(ป.โท) ๕ อัตรา 

๕๗๑๑๑๑๙  ๕๗๑๑๑๒๐  ๕๗๑๑๑๒๑  
๕๗๑๑๑๒๒  ๕๗๑๑๑๒๓     

วาสุกร ี

๑๗. อาจารย์ สาขาวชิาระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ (ป.เอก) ๙ อัตรา 

๕๗๑๑๑๕๑  ๕๗๑๑๑๕๓  ๕๗๑๑๑๕๔  
๕๗๑๑๑๕๖  ๕๗๑๑๑๕๗  ๕๗๑๑๑๕๘  
๕๗๑๑๑๕๙  ๕๗๑๑๑๖๐  ๕๗๑๑๑๖๑ 

วาสุกร,ี นนทบุรี, 
สุพรรณบรุ ี

๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๕ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (ป.เอก) ๒ อัตรา ๕๖๑๒๑๐๒  ๕๖๑๒๑๐๓   หันตรา 
๒. อาจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (ป.โท) ๒ อัตรา ๕๗๑๒๑๐๑  ๕๗๑๒๑๐๖ นนทบุร,ี สุพรรณบุร ี
๓. อาจารย์ สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.เอก)  

๙ อัตรา 
๕๗๑๒๑๑๖  ๕๗๑๒๑๑๗  ๕๗๑๒๑๑๘ 
๕๗๑๒๑๑๙  ๕๗๑๒๑๒๐  ๕๗๑๒๑๒๒  
๕๗๑๒๑๒๓  ๕๗๑๒๑๒๗  ๕๗๑๒๑๒๘ 

วาสุกร,ี นนทบุรี, 
สุพรรณบรุ ี

๔. อาจารย์ สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.โท)  
๑๒ อัตรา 

๕๗๑๒๑๑๕  ๕๗๑๒๑๒๔  ๕๗๑๒๑๒๕ 
๕๗๑๒๑๒๖  ๕๗๑๒๑๒๙  ๕๗๑๒๑๓๐  
๕๗๑๒๑๓๑  ๕๗๑๒๑๓๒ ๕๗๑๒๑๓๓  
๕๗๑๒๑๓๔  ๕๗๑๒๑๓๕  ๕๗๑๒๑๓๖ 

หันตรา, วาสุกร,ี 
สุพรรณบรุ ี

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (๔ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.เอก) ๑ อัตรา ๕๔๑๓๑๐๒   นนทบุรี  
๒. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ๑ อตัรา ๕๗๑๓๑๐๕  สุพรรณบรุ ี
๓. อาจารย์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม (ป.เอก) ๑ อตัรา ๕๗๑๓๑๐๗   นนทบุร ี
๔. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก)  

๑ อัตรา 
๕๗๑๓๑๐๔ นนทบุร ี

๔. คณะศิลปศาสตร์ (๒๑ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

(การโรงแรม) ๑ อัตรา 
๕๗๑๔๑๐๒ หันตรา 

๒. อาจารย์ สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
(การท่องเที่ยว) ๓ อัตรา 

๕๔๑๔๑๐๑  ๕๔๑๔๑๐๒  ๕๗๑๔๑๐๑   สุพรรณบรุ ี

 
 
 
 
 
 



 -๕๒- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดตําแหน่งงาน 
ที ่ สังกัด อัตราเลขที ่ ศูนย์พื้นที ่

๑. คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
๓. อาจารย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (ป.โท) ๓ อัตรา ๕๗๑๔๑๐๕  ๕๗๑๔๑๐๖  ๕๗๑๔๑๐๘ หันตรา, สุพรรณบุร ี
๔. อาจารย์ สาขาวชิาภาษาจีน (ป.โท) ๑ อัตรา ๕๒๑๔๑๐๖ นนทบุร ี
๕. อาจารย์ สาขาวชิาภาษาไทย (ป.โท) ๕ อตัรา ๕๗๑๔๑๐๙  ๕๗๑๔๑๑๐  ๕๗๑๔๑๑๑  

๕๗๑๔๑๑๒  ๕๗๑๔๑๑๓   
หันตรา, นนทบุรี, 

สุพรรณบรุ ี
๖. อาจารย์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

(ป.โท) ๗ อัตรา 
๕๗๑๔๑๑๔  ๕๗๑๔๑๑๕  ๕๗๑๔๑๑๖  
๕๗๑๔๑๑๗  ๕๗๑๔๑๑๘  ๕๗๑๔๑๑๙  
๕๗๑๔๑๒๐ 

หันตรา, นนทบุรี, 
สุพรรณบรุ ี

๗. อาจารย์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(ป.เอก) ๑ อัตรา 

๕๗๑๔๑๒๐ หันตรา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๓- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่  ๔  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ที ่ กําหนดการสอบ รายละเอยีด 
๑. วันที่ ๔ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกาศรับสมคัร 
๒. วันที่ ๑๔ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับสมัคร 
๓. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
๔. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สอบคัดเลือก 
๕. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ประกาศผลสอบ 
๖. วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ รายงานตัว 
๗. วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เริ่มปฏิบัติหน้าที ่

 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 


