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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

________________________________________________ 
  

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 
และเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จํานวน ๑๓๑ อัตรา น้ัน 
บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตาม
บัญชีรายช่ือดังแนบท้ายประกาศน้ี 

 

  ทั้งน้ี ผู้ที่ไม่มีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัคร จึงไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

 ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง  

สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการสอบก็ได้ 

๔. การเข้ารับการสอบ ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
๔.๑   งดใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องสอบ 
๔.๒   ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้            

ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
๔.๓   ต้องเช่ือฟัง ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 

การสอบโดยเคร่งครัด 
๔.๔   ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่าน้ัน 
๔.๕   ผู้ เข้าสอบที่ ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว   

๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 



๒ 
 

๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการสอบตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนด             
ในตารางการสอบ ผู้ที่เข้ารับการสอบผิดตําแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบในตําแหน่ง 
ที่สมัครอีก 

๔.๗   ผู้เข้ารับการสอบจะต้องน่ังสอบตามที่น่ังและห้องสอบท่ีกําหนดให้ ผู้ใดน่ังผิดที่น่ัง  
ในการทดสอบใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับการทดสอบ น้ัน 

๔.๘   เขียนช่ือ - นามสกุล ความรู้ความสามารถที่สอบตําแหน่งที่สมัครและเลขประจําตัว
ผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน 

๔.๙   เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 
การสอบ 

๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบน้ันแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

๔ .๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้  
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่าน้ัน 

๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทําคําตอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

๔.๑๓  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การสอบและต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้ 

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับ
การสอบคร้ังน้ี 

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

   (รองศาสตราจารย์สุรชัย  มัจฉาชีพ) 
   รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 

  
 
 

 



๓ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

          
 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
อาจารย์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ คุณวุฒิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างและเชิงวัตถุ (Structure & Object Oriented 

Programming) 
- ความรู้เกีย่วกบัโครงสร้างข้อมูลและโครงสร้างดีสครีต (Data & Discrete Structure) 
- การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Design) 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูแ้ละทักษะในการสอน โดยให้ผู้เข้าสอบเลือกสอนเนื้อหาส่วนใดส่วนหน่ึงในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเนือ้หาในการสอบภาคทฤษฎี (เนือ้หาใหเ้หมาะสมกับเวลา ๒๐ นาท ีและให้เขียน
แผนการสอนมาด้วย) 
หมายเหตุ เวลาอาจปรับเปล่ียนตามจํานวนผู้เขา้สอบและความเหมาะสม 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คุณวฒุิปริญญาเอก 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  คุณวุฒิปรญิญาเอก 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
การสอน  ๑  เรือ่ง  เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ใช้เวลาคนละ ๔๕ นาท ี
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 



๔ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

          
 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะศิลปศาสตร์  
อาจารย์  สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ)  คุณวุฒิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษ เกีย่วกับไวยกรณ์ การแปล และการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต่าง ๆ 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสม (รายวิชาเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ)  คุณวุฒิปริญญาเอก 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษ เกีย่วกับไวยกรณ์ การแปล และการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต่าง ๆ 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสม (รายวิชาเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

          
 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ คุณวุฒิปรญิญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- ระเบียบวิธวีิจยั 
- สังคมเศรษฐกจิ 
- วิชากฎหมาย 
- การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสม (รายวิชาเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 
หน่วยงาน : คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  จํานวน  ๙  อัตรา 
ตําแหน่งที่ ๑๑  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.เอก) จํานวน  ๒  อัตรา 

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๑๒  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๑๓  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (ป.โท) จํานวน  ๒  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๑๔  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.โท) จํานวน  ๒  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๑๕  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก) จํานวน  ๒  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๖๓  อัตรา 
ตําแหน่งที่ ๒๑  อาจารย์ สาขาวิชาการเงนิและเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๒๒  อาจารย์ สาขาวิชาการบญัชี (ป.เอก) จํานวน  ๑๐  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๒๓  อาจารย์ สาขาวิชาการบญัชี (ป.โท) จํานวน  ๙  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๒๔  อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๒๕  อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด (ป.เอก) จํานวน  ๑  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 
 
 
 
 



๗ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 

หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ต่อ) 

ตําแหน่งที่ ๒๖  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) (ป.โท) จํานวน  ๓  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๒๗  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) (ป.เอก) จํานวน  ๑  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๒๘  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส)์ (ป.เอก) จํานวน  ๓  อัตรา 

  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๒๙  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส)์ (ป.โท) จํานวน  ๔  อัตรา 

  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๒๑๐  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (ป.เอก) จํานวน  ๓  อัตรา 

   ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๒๑๑  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (ป.โท) จํานวน  ๒  อัตรา 

   ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๒๑๒  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป) (ป.เอก) จํานวน  ๖  อัตรา 

   ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๒๑๓  อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา 

   ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๒๑๔  อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.เอก) จํานวน  ๑๗  อัตรา 

   ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๒๑๕  อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา 

   ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 
 
 



๘ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวน  ๑๔  อัตรา 
ตําแหน่งที่ ๓๑  อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ป.เอก) จํานวน  ๒  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๓๒  อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ป.โท) จํานวน  ๓  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๓๓  อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.เอก) จํานวน  ๓  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่งที่ ๓๔  อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.โท) จํานวน  ๖  อัตรา 
 

ลําดับ 

ที่ 

เลขประจําตัว 

สอบ 
ชื่อ – สกุล 

ห้องสอบ 

๑ ๓๔ - ๐๐๑ นายทรงรัฏต์ ชอุ่มดวง 
 

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หอ้งสํานักงานคณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๔ 

อาคารศรีพทิยาคาร (อาคาร ๒๓) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 

๒ ๓๔ - ๐๐๒ นางสาวสุจิตตรา สาระคนธ์ 
    
 

   

 
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จํานวน  ๒๘  อัตรา 
ตําแหน่งที่ ๔๑  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.โท) จํานวน  ๔  อัตรา 
 คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศรบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเขา้เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๔๒  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.เอก) จํานวน  ๒  อัตรา 
  

ลําดับ 

ที่ 

เลขประจําตัว 

สอบ 
ชื่อ – สกุล 

ห้องสอบ 

๑ ๔๒ - ๐๐๑ นายสงกรานต์ วิริยะศาสตร์ 
 

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
ชั้น ๒ อาคาร ๑๖  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์นนทบุรี เขตใต้  

    
 

   

 
 

ตําแหน่งที่ ๔๓  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (ป.โท) จํานวน  ๓  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๔๔  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (ป.เอก) จํานวน  ๒  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๔๕  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก) จํานวน  ๑  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๔๖  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.โท) จํานวน  ๓  อัตรา 
 คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศรบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเขา้เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 

ตําแหน่งที่ ๔๗  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก) จํานวน  ๒  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๔๘  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.เอก) จํานวน  ๖  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 
 

หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๔๙  อาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ป.เอก) จํานวน  ๕  อัตรา 
  

ลําดับ 

ที่ 

เลขประจําตัว 

สอบ 
ชื่อ – สกุล 

ห้องสอบ 

๑ ๔๙ - ๐๐๑ นายอาดิศร์  อิดรีส รักษมณี 
 

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสาขาสถาปตัยกรรม  
ชั้น ๘ อาคาร ๑๗  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ 

    
 

   

 
 

หน่วยงาน : คณะศลิปศาสตร์  จํานวน  ๑๗  อัตรา 
ตําแหน่งที่ ๕๑  อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (การท่องเท่ียว) (ป.เอก) จํานวน  ๓  อัตรา 
  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๕๒  อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน) (ป.โท) จํานวน  ๒  อัตรา 
  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

ตําแหน่งที่ ๕๓  อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา 
  

ลําดับ 

ที่ 

เลขประจําตัว 

สอบ 
ชื่อ – สกุล 

ห้องสอบ 

๑ ๕๓ - ๐๐๑ นางผ่องพรรณ สาคะรังค ์
 

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หอ้งปฏิบัติการทางภาษา ๑ ชั้น ๒ 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

๒ ๕๓ - ๐๐๒ นางสาวสิริพร โอฬารจันทโรทัย 
    
 

   

 
 
 
 



๑๑ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 
หน่วยงาน : คณะศลิปศาสตร์ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๕๔  อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) (ป.เอก) จํานวน  ๖  อัตรา 
  

ลําดับ 

ที่ 

เลขประจําตัว 

สอบ 
ชื่อ – สกุล 

ห้องสอบ 

๑ ๕๔ - ๐๐๑ นางสาวทิวา ใจหลัก 
 

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หอ้งปฏิบัติการทางภาษา ๑ ชั้น ๒ 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

    
 

   

 

ตําแหน่งที่ ๕๕  อาจารย์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา 
  

ลําดับ 

ที่ 

เลขประจําตัว 

สอบ 
ชื่อ – สกุล 

ห้องสอบ 

๑ ๕๕ - ๐๐๑ นางสาววาสนา ศรีจําปา 
 

วันพุธที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หอ้งปฏิบัติการทางภาษา ๑ ชั้น ๒ 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

    
 

   

 

ตําแหน่งที่ ๕๖  อาจารย์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ป.เอก) จํานวน  ๔  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 


