
  
  
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 
________________________________________________ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๑๐๙ อัตรา   
 ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

ตามข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ (รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศน้ี) 

๒. คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตําแหน่ง ตามท่ีระบุในตารางแนบท้าย 
 

การรับสมัคร  
เริ่มรับสมัครต้ังแต่วันที่ ๒๒ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงาน

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

 

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

จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑) ทั้งน้ี ปริญญาหรือประกาศนียบัตรต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว เท่าน้ัน 
สําหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน จํานวน  ๑  ฉบับ   

๒. สําเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก จํานวน ๑ ฉบับ (ปริญญาตรี
หลักสูตร ๒ ปีต่อเน่ือง ให้แนบวุฒิ ปวส./ปวท. หรือหลักฐานการศึกษาอนุปริญญา จํานวน ๑ ฉบับ) ทั้งนี้ ให้สําเนา
เอกสารให้เหมือนต้นฉบับทุกประการ 
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๓. ใบคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง ดังต่อไปน้ี 
 ๑. TOEFL (paper-based) ไม่ตํ่ากว่า ๔๗๕ 
 ๒. TOEFL (Computer-based) ไม่ตํ่ากว่า ๑๕๒ 
 ๓. TOEFL (Internet-based) ไม่ตํ่ากว่า   ๕๒ 
 ๔. IELTS (Academic Module) ไม่ตํ่ากว่า  ๕.๐ 
 ๕. CU-TEP ไม่ตํ่ากว่า   ๖๐ 
 ๖. TU-GET ไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ 
 ๗. TOEFL-ITP ไม่ตํ่ากว่า ๔๗๕ 

  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําตามเกณฑ์คะแนน ใช้ได้เฉพาะผลการสอบ
ที่มีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบ จนถึงวันที่ย่ืนผลการสอบต่อมหาวิทยาลัย แนบสําเนา 
จํานวน ๑ ฉบับ  
 ทั้งน้ี ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาย่ืนต่อมหาวิทยาลัยในวัน 
รับสมัคร สามารถมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ และหากผู้สมัครเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการช่ัวคราวเป็นเวลาหน่ึงปี ตามสัญญาจ้างเพ่ือทดลองปฏิบัติงาน 
เมื่อครบระยะเวลาหน่ึงปีแล้ว ถ้ายังไม่นําเอกสารใบคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาย่ืนต่อมหาวิทยาลัย
ให้เลิกจ้าง เน่ืองจากไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา  

๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมชุดครุย และไม่สวมแว่นตาดํา ในชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ 
เดือน ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป   

๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๖. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ  
๗. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว แนบสําเนาใบ สด. ๘ หรือ สด. ๔๓ 

มาประกอบหลักฐานการสมัครด้วย จํานวน ๑ ฉบับ 
๘. สําเนาบัตรประกันสังคม (กรณีที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว) จํานวน ๑ ฉบับ 
๙. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น สําเนาใบสําคัญสมรส, หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว หรือช่ือสกุล (ถ้ามี)

จํานวน ๑ ฉบับ 
๑๐. เงินค่าสมัครสอบ จํานวน ๕๐๐ บาท เงินจํานวนน้ีจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

ทั้งนี้ การสําเนาเอกสารให้สําเนาเอกสารให้เหมือนต้นฉบับทุกประการและให้ผู้สมัครรับรอง
สําเนาถูกต้องในหลักฐานทุกฉบับและลงชื่อกํากับไว้ด้วย  
 

กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ให้ทราบภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html กําหนดการสอบดัง
ตารางแนบท้ายประกาศนี้ 
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เกณฑ์การตัดสิน 
๑. วิธีการสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบ  ดังน้ี 

- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  หรือทดสอบปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมที่กําหนด  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือสองอย่างรวมกัน  ตามแต่หน่วยงานกําหนด  ทั้งน้ีหากมีการทดสอบ
สองอย่างรวมกัน  ผู้ผ่านการสอบแข่งขันต้องได้คะแนนแต่ละการทดสอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวม 
ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๖๐        

- ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  โดยการสอบสัมภาษณ์     
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕    
 

๒. วิธีการสอบคัดเลือก สามารถดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์หรือการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งที่
สมัคร  ตามแต่หน่วยงานกําหนด   
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๘๐    

  

ทั้งนี้  การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 การจัดจ้างผู ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะจัดจ้างตามลําดับที่ในบัญชีผู ้ผ่านการสรรหาและ 
เลือกสรร  การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ผู้ใดดํารงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิอยู่ก่อนแล้ว  ให้ผู้น้ันเร่ิมนับอายุราชการและรับเงินเดือนใหม่ในตําแหน่งที่ได้รับการเรียกตัวเพ่ือ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน  

 

การขึ้นบัญชี 
  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html     

  

การจ้าง    
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลําดับ

ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรด้วยจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยู่ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัคร ทั้งน้ี ให้ผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวตามกําหนด วัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัววันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรท่านใดไม่สามารถมารายงานตัวและเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ตามวันที่
กําหนดได้ จะถือว่าท่านนั้นสละสิทธิการเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่สอบได้ 
 
 





 -๕- 

คุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ผู้ที่จะได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติทั่วไป                

๑. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   ข. ลักษณะต้องห้าม 
๑. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
๒. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

เป็นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
๓. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับน้ีหรือ

กฎหมายอ่ืน 
๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๕. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖. เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนบริษัท 

เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับหมอบหมายจากอธิการบดี 
๗. เป็นบุคคลล้มละลาย 
๘. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
๑๐. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 -๖- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน ๑ อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๔๐๙๑๐๒  อัตราเงินเดือน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล  
- สาขาวิชาเครื่องกล  และ 

๒. ปริญญาโท  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
- สาขาวิชาเครื่องกล   

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๗- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง  สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

 ทดสอบปฏิบัติงาน(สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยเลือก ๑ หัวขอ้จากรายวิชาใดวิชาหน่ึง
จาก ๔ รายวิชา ดังนี ้
- วิชากลศาสตรว์ิศวกรรม 
- วิชากลศาสตรข์องแข็ง 
- วิชากลศาสตรข์องไหล 
- วิชาวิศวกรรมยานยนต์เทอร์โมไดนามิกส์ 
เตรียมส่ือการสอนและอุปกรณต์ามความเหมาะสม 
เพื่อใชใ้นการสอบสอน (โปรเจคเตอร์จดัเตรียมไว้ให)้  
ใช้เวลาคนละ ๓๐ นาที 

๐๙.๐๐ น. 

 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๘- 

การสอบคัดเลอืก 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๙๐๙๑๐๑  อัตราเงินเดือน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล  
- สาขาวิชาเครื่องกล  และ 

๒. ปริญญาโท  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
- สาขาวิชาเครื่องกล  และ 

๓. ปริญญาเอก  ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
- สาขาวิชาเครื่องกล 

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น  

๐๙.๐๐ น. 
 
 

สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 -๙- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา  
ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๐๙๑๐๑  อัตราเงินเดือน  ๒๓,๙๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
ทุกคุณวุฒิรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และ 

๒. ปริญญาโท   

- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง  สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- Data Communication and Computer Network 
- Object Oriented Programming and Algorithms 
- Microcontroller 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ทดสอบปฏิบัติงาน (การเขยีนโปรแกรม) (๑๐๐  คะแนน) 
เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์จาํลองการ
ทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โดยกําหนดให้ใช้ 
Software ที่จัดเตรียมให้ ได้แก ่ ISIS7 Professional, 
ภาษา C และ mikroC Pro for Pic v.6   

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  

 สัมภาษณ์ (๑๐๐  คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษยสัมพันธ์
และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(การเขยีนโปรแกรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๑- 

การสอบคัดเลอืก 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๒  อัตรา  
ตําแหน่งเลขที ่ ๕๙๐๙๑๐๕  ๕๙๐๙๑๐๖  อัตราเงินเดือน  ๓๒,๕๕๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี   
- ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ  
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  อุตสาหกรรมการผลิต และ 

๒. ปริญญาโท   

- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และ 

๓. ปริญญาเอก   

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ  เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 
วิศวกรรมโลหะการ  การออกแบบผลิตภัณฑ์  การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ 
เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ  วิศวกรรมระบบควบคุม 

 

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

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ สัมภาษณ์ (๑๐๐  คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

๐๙.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจกัรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๙๑๐๑๐๓  
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี   
- ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรอื  วิศวกรรมตอ่เรือและเครื่องกลเรือ  สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

- วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีเครือ่งจกัรกลเกษตร  สาขาวชิาเครือ่งจกัรกลเกษตร  
และ 

๒. ปริญญาโท   

- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
และพลังงาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  

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



 -๑๓- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน ในรายวิชาด้านเครือ่งกล 
ใช้เวลาคนละ ๑๐ นาที 
 

๐๙.๐๐ น.  
 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง่ 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๔- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๙๑๐๑๐๖ 
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  วทิยาศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
- สาขาวิชาประมง และ 

๒. ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน ในรายวิชาด้านเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา   
ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๐๙.๐๐ น.  
 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 

 
 
 
 
 



 -๑๕- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน ๑ อัตรา ตําแหน่งเลขที ่ ๕๙๑๐๑๐๘ 
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปรญิญาโท  ปริญญาเอก  โดยมีสาขาวิชา  ดังนี้   
๑. ปริญญาตรี หรอื ปริญญาโท  

วิทยาศาสตรบณัฑิต  หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  และ 

๒. ปริญญาเอก   
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน)  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน ในรายวิชาด้านเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา   
ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
 

๐๙.๐๐ น.  
 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง่ 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 



 -๑๖- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการเงนิและเศรษฐศาสตร์ (การเงิน)  คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๙๑๑๑๐๑  อัตราเงนิเดือน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวชิา  และ 
๒. ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทางด้านการเงิน หรือ การเงินธนาคาร 

 

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

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา  หมายเหตุ  

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
- ทฤษฎีทางการเงิน 
- ความรู้ทางการเงินทั่วไป 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐  คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๒.๐๐ น.  
 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 
 
 
 



 -๑๗- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการบญัชี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณวุฒิปรญิญาโท   
 จํานวน  ๖  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๖๑๑๑๒๐  ๕๗๑๑๑๔๑  ๕๗๑๑๑๔๔  ๕๗๑๑๑๔๕   
 ๕๗๑๑๑๔๖  ๕๙๑๑๑๑๙ 
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บญัชีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต  ทางด้านการบัญชี  และ 
๒. ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทางด้านการบัญชี  

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

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- การบัญชกีารเงิน 
- การบัญชตี้นทนุ 
- การสอบบัญชแีละจรรยาบรรณ 
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๒๐  นาท ี

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 



 -๑๘- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการบญัชี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณวุฒิปรญิญาเอก   
 จํานวน  ๗  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๙๑๑๑๑๔  ๕๙๑๑๑๑๑๕  ๕๙๑๑๑๑๖  ๕๙๑๑๑๑๗   
 ๕๙๑๑๑๑๘  ๕๙๑๑๑๒๐  ๕๙๑๑๑๒๑  อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต ทางด้านการบัญชี และ 
๒. ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทางด้านการบัญชี และ 
๓. ปริญญาเอก  บัญชีดุษฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

ทางด้านการบัญชี 
 

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

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- การบัญชกีารเงิน 
- การบัญชตี้นทนุ 
- การสอบบัญชแีละจรรยาบรรณ 
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

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

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 



 -๑๙- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณวุฒิปรญิญาเอก 
 จํานวน  ๕  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๓๔  ๕๗๑๑๑๓๕  ๕๗๑๑๑๓๖   
 ๕๙๑๑๑๑๐  ๕๙๑๑๑๑๑  
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
- สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ 
- สาขาวิชาการโฆษณา 
- สาขาวิชาการค้าปลีก 
- สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
- สาขาวิชาการบริหารการส่ือสาร  
- สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แนบคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด และ 

๒. ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต, ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต, นิเทศศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
- สาขาวิชาการโฆษณา  
- สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม 
- สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๐- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- Marketing Research Methodology 
- Marketing Theory 
- Advance Marketing Management 
- Model Marketing Strategy  
- Digital Marketing  
 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
- Marketing Management 
- Marketing Research 
- IMC 
- Consumer Behavior 
- Product and Policy 
- Distribution  
เลือกสอนในรายวิชาใดวิชาหนึง่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
การตลาด หรือหัวข้อในรายวิชาที่กําหนดก็ได้ สามารถ
เตรียมส่ือการสอนได้ตามความเหมาะสม โดยผู้สมัคร
ต้องเตรียมส่ือการสอนมาด้วยตนเอง (สนามสอบเตรียม
คอมพิวเตอร์ และ LCD Projector ไว้ให)้ ใช้เวลาคนละ 
๓๐ นาที 
 

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 
 
 



 -๒๑- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการอุตสาหกรรม)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๙๑๑๑๐๔  ๕๙๑๑๑๐๕    
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาการบริหารงาน
อุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม และ 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หรือ การจัดการมหาบัณฑิต ทุกคุณวุฒริบัสาขาวิชา 
การจดัการอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจดัการอตุสาหกรรม 

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- Time & Motion Study 
- Production 
- Productivity 
- Warehousing 
- Labor & Industrial Legislation 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

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

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 



 -๒๒- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการอุตสาหกรรม)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๐๔  ๕๗๑๑๑๑๐   
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาการบริหารงาน
อุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม และ 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หรือ การจัดการมหาบัณฑิต ทุกคุณวุฒริบัสาขาวิชา 
การจดัการอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจดัการอตุสาหกรรม  และ 

๓. ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต ทุกคุณวุฒริบัสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๓- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- Time & Motion Study 
- Production 
- Productivity 
- Warehousing 
- Labor & Industrial Legislation 
 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

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

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๔- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการโลจิสติกส์)  คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๐๕  ๕๗๑๑๑๑๑  ๕๗๑๑๑๑๓ 
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต  การจัดการบัณฑิต ทุกคุณวฒุิรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการโลจิสติกส์ และ 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต  การจัดการมหาบัณฑิต ทุกคุณวุฒริับสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจดัการโลจิสติกส์ และ 

๓. ปริญญาเอก ปรชัญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้งกับ
การจดัการโลจิสติกส์ 

 

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

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานท่ีสอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 
- Warehouse Management 
- Inventory Management 
- Transport Management 
- Supply chain Management 
- Service Logistics 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ์ ตามความ
เหมาะสมเพ่ือใช้ในการสอบ (รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) 
ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

 สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่างๆ เช่น  
ประสบการณ์ทางการศกึษา ทางการทํางานท่ีเป็น ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ 
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เป็นต้น  

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 



 -๒๕- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการโลจิสติกส์)  คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๔  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๐๖  ๕๗๑๑๑๑๔  ๕๗๑๑๑๑๖ 
 ๕๗๑๑๑๑๗  อัตราเงินเดือน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต, การจัดการบัณฑิต 
- สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์  
- สาขาวิชาการจดัการ 
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจดัการโลจิสติกส์  และ 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต, การจัดการมหาบัณฑิต ทุกคุณวุฒริับสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจดัการโลจิสติกส์ 

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานท่ีสอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 
- Warehouse Management 
- Inventory Management 
- Transport Management 
- Supply chain Management 
- Service Logistics 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่างๆ เช่น  
ประสบการณ์ทางการศกึษา ทางการทํางานท่ีเป็น ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความมีมนุษยสมัพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ 
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เป็นต้น  

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 



 -๒๖- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการทรัพยากรมนษุย์)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๑๘   
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต หรือ การจัดการบัณฑิต  
- สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์
- สาขาวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย ์ 
- สาขาวิชาทุนมนษุย ์
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจดัการทรัพยากรมนุษย์ และ 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต  การจัดการมหาบัณฑิต ทุกคุณวุฒริับสาขาวิชาการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้งกับการจดัการทรัพยากรมนษุย์ และ 

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

 

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



 -๒๗- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย ์
- พฤตกิรรมองค์การ 
- การบริหารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
- การพัฒนาองค์การ 
 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

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

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๘- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการทรัพยากรมนษุย์)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๙๑๑๑๐๖  ๕๙๑๑๑๐๗  ๕๙๑๑๑๐๘       
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต, การจัดการบัณฑิต  
- สาขาวิชาการจดัการ 
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
- สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์
- สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรบุคคล 
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ และ 

๒. ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, การจัดการมหาบัณฑิต  

- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 
 

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



 -๒๙- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย ์
- พฤตกิรรมองค์การ 
- การบริหารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
- การพัฒนาองค์การ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

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

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๓๐- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการทั่วไป)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๐๙  ๕๙๑๑๑๐๒   ๕๙๑๑๑๐๓   

อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต การจัดการบัณฑิต  ทุกคุณวฒุิรับทางด้านการจัดการ  
หรือ ทางด้านการบริหารธุรกิจ  และ 

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการมหาบัณฑิต ทุกคุณวุฒริับทางด้านการจัดการ  
และ   

๓. ปริญญาเอก บรหิารธรุกิจดุษฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต ทางด้านบรหิารธรุกิจ 
 

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

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานท่ีสอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
- วิจัยธุรกิจ 
- หลักการจัดการ 
- การจัดการสมัยใหม่ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

 สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  
ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เป็นต้น   

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 



 -๓๑- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจดัการ (การจัดการทั่วไป)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๑๑๐๗ 
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บรหิารธรุกิจบณัฑิต การจัดการบัณฑิต  ทุกคุณวฒุิรับทางด้านการจัดการ  
หรือ ทางด้านการบริหารธุรกิจ และ   

๒. ปริญญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิตการจัดการมหาบัณฑิต ทกุคุณวุฒิรับทางด้านการจัดการ  
 

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

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
- วิจัยธรุกิจ 
- หลักการจัดการ 
- การจดัการสมัยใหม ่

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

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

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

 สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  
ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัตงิานในหน้าที่  ความมีมนษุยสัมพนัธ์และมี
ปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทวีาจาเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ  เปน็ต้น   

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 



 -๓๒- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑๖  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๖๑๑๑๒๘  ๕๗๑๑๑๕๓  ๕๗๑๑๑๕๔  

๕๗๑๑๑๕๖  ๕๗๑๑๑๕๗  ๕๗๑๑๑๕๘  ๕๗๑๑๑๕๙  ๕๗๑๑๑๖๐  ๕๗๑๑๑๖๑  ๕๙๑๑๑๒๔ 
 ๕๙๑๑๑๒๕  ๕๙๑๑๑๒๖  ๕๙๑๑๑๒๗  ๕๙๑๑๑๒๘  ๕๙๑๑๑๒๙  ๕๙๑๑๑๓๐     
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  หรือ  สาขาวิชาอืน่ที่เกีย่วขอ้ง และ 

๒. ปริญญาโท   
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ 

- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- สาขาวิชาอื่นทีเ่กี่ยวข้อง และ 
๓. ปริญญาเอก  

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  

- สาขาวิชาอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 

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



 -๓๓- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา  หมายเหตุ  

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 
- Operating System 
- Information Technology Management 
- Data Mining 
- Data Analytics 
- Advance System Analysis and Design 
- Data Communication and Network 
- Programming Language 
- Data Structure 
- Database System 
 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๓๐ นาที 
 

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 -๓๔- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๔๗๔๙๑๐๑   
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  หรือ  สาขาวิชาอืน่ที่เกีย่วขอ้ง และ 

๒. ปริญญาโท 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ 

- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- หรือสาขาวิชาอืน่ที่เกีย่วขอ้ง  
 

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



 -๓๕- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา  หมายเหตุ  

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 
- System Analysis and Design 
- Programming Language 
- Database Management System 
 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๓๐ นาที 
 

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๓๖- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

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

๑. ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์  และ 

๒. ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  และ 

๓. ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  

 

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



 -๓๗- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

 ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

- Linear Algebra 
- Mathematical Analysis 
- Differential  Equations 
- Calculus 
 

 

ทดสอบปฏิบัติงาน  (สอบสอน)  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน โดยใหผู้้เข้าสอบเลือกสอนเนื้อหาส่วนใดส่วนหน่ึง 
ในเรือ่งที่เกีย่วขอ้งกับเน้ือหาในการสอบข้อเขียน (เนื้อหา
ให้เหมาะสมกับเวลา ๒๐ นาที และให้เขียนแผนการสอน
มาด้วย) 
หมายเหตุ เวลาอาจปรับเปล่ียนตามจํานวนผู้เขา้สอบและ
ความเหมาะสม 
 

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๓๘- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๕  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๖๑๒๑๐๑  ๕๗๑๒๑๐๓  ๕๙๑๒๑๐๑  ๕๙๑๒๑๐๒  ๕๙๑๒๑๐๓   
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  และ 

๒. ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  

 

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



 -๓๙- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

 ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
- Linear Algebra 
- Mathematical Analysis 
- Differential  Equations 
- Calculus 
 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ทดสอบปฏิบัติงาน  (สอบสอน)  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน โดยใหผู้้เข้าสอบเลือกสอนเนื้อหาส่วนใดส่วนหน่ึง 
ในเรือ่งที่เกีย่วขอ้งกับเน้ือหาในการสอบข้อเขียน (เนื้อหา
ให้เหมาะสมกับเวลา ๒๐ นาที และให้เขียนแผนการสอน
มาด้วย) 
หมายเหตุ เวลาอาจปรับเปล่ียนตามจํานวนผู้เขา้สอบและ
ความเหมาะสม 
 

๑๓.๐๐ น. 
  

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๐- 

การสอบคัดเลอืก 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณวุฒิปริญญาเอก 
 จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน่งเลขที่  ๕๗๑๒๑๑๖  ๕๙๑๒๑๐๕  ๕๙๑๒๑๐๖       
 อัตราเงินเดอืน ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี   
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีมัลติมิเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว  
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์  และ 

๒. ปริญญาโท   
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์  และ 
๓. ปริญญาเอก 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

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



 -๔๑- 

การสอบคัดเลอืก 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครนําวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย 
 

๐๙.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๒- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณวุฒิปริญญาโท 
 จํานวน  ๗  อัตรา  ตําแหน่งเลขที่  ๕๗๑๒๑๑๘  ๕๗๑๒๑๑๙  ๕๗๑๒๑๒๐ ๕๗๑๒๑๒๓ 
 ๕๗๑๒๑๒๗ ๕๗๑๒๑๒๘  ๕๗๑๒๑๓๕  อัตราเงินเดอืน ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี   
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีมัลติมิเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว  
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์  และ 

๒. ปริญญาโท   
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
 

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



 -๔๓- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีดิจิทัล 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูแ้ละทักษะในการสอน โดยให้ผู้เข้าสอบ
เลือกสอนเน้ือหาส่วนใดส่วนหน่ึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหารายวิชาดังนี ้
๑. ไวยากรณ์แลภาษาคอนเทก็ซ์ฟร ี
๒. หลักการออโตเมตาแบบจํากัดและแบบไม่จํากัด 
๓. ระบบความมั่นคงปลอดภัย  เครื่องมือป้องกนั

เครือข่ายพื้นฐานและกลยุทธ ์
๔. เทคโนโลยกีลุ่มเมฆ  หลักการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
๕. หลักการออกแบบส่ือเสมือนจริง 
๖. เทคนิคการเขียนสตอรี่บอร์ด 
๗. หลักการกําหนดเงื่อนไขเกมส์คอมพิวเตอร ์
 (เนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลา ๒๐ นาที และให้เขียน
แผนการสอนมาด้วย) 
หมายเหตุ เวลาอาจปรับเปล่ียนตามจํานวนผู้เขา้สอบและ
ความเหมาะสม 

๑๓.๐๐ น. 

 ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  

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

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(สอบสอน) 

 
 
 
 
 



 -๔๔- 

การสอบคัดเลอืก 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปรญิญาเอก          
จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่๕๙๑๓๑๐๖  ๕๙๑๓๑๐๗  อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต*   
 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต*  ทกุคุณวุฒิรับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ 
๒. ปริญญาโท  

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ*  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจกัรกลเกษตร*  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน* 

- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต*  สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล*  สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน* 

- อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต*  สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล*   
๓. ปริญญาเอก  

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน* 
- ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต* สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล*  สาขาวชิาเทคโนโลยีพลังงาน*  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร*  สาขาวิชาสถิติประยุกต์*  สาขาวิชาคณิตศาสตร์*   
 

** กรณีที่ผู้สมัครมีวุฒิการศึกษาไม่ถึงสองในสาม  ที่ไม่ใช่ทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตอ้งเคยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แนบเอกสารดังนี ้

- หนังสือรับรองการทํางาน 
- สําเนาหนังสือรบัทราบการอนมุัติการเปิดหรือปรับปรงุหลักสูตร จากสํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา (โดยมีชื่อผู้สมัครระบุเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)  

- สําเนาจดหมายเรื่องการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม จากสภาวิศวกร 

- สําเนา ตารางเทียบรายวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะกับวิชาที่เปดิสอนในหลักสูตร จากสภา
วิศวกร (โดยมีชือ่ผู้สมัครระบุเปน็ผู้สอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครือ่งกล) 
 
 
 
 
 
 



 -๔๕- 

การสอบคัดเลอืก 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  
ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   
 

๐๙.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๖- 

การสอบคัดเลอืก 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาเอก          
จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่๕๙๑๓๑๑๑  ๕๙๑๓๑๑๒ อัตราเงินเดือน  ๓๒,๕๕๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 
๒. ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 
๓. ปริญญาเอก  

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๗ ก.พ. ๖๑ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  
ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น  
 

๐๙.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๗- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท                 
จํานวน  ๑  อัตรา ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๓๑๐๔  อัตราเงินเดอืน ๒๓,๙๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมอื 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  และ 

๒. ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
 

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

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ทดสอบปฏิบัติงาน (เขยีนแบบ) (๑๐๐ คะแนน) 
เขียนแบบสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  
เช่น ยูนิกราฟฟคิ  หรือ คาร์เทยี  

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  
ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   
 

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(เขยีนแบบ) 

 
 
 
 



 -๔๘- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาเอก                  
จํานวน  ๒  อัตรา ตําแหน่งเลขที ่ ๕๙๑๓๑๒๒  ๕๙๑๓๑๒๓  อัตราเงินเดอืน ๓๒,๕๕๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมอื 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และ 

๒. ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  และ 

๓. ปริญญาเอก  วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ  
 

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

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ทดสอบปฏิบัติงาน (เขยีนแบบ) (๑๐๐ คะแนน) 
เขียนแบบสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  
เช่น ยูนิกราฟฟคิ  หรือ คาร์เทยี  

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  
ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

หลังการสอบปฏิบัติงาน  
(เขยีนแบบ) 

 



 -๔๙- 

การสอบคัดเลอืก 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท             
จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่๕๙๑๓๑๑๖ ๕๙๑๓๑๑๗  ๕๙๑๓๑๑๘   

 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
- สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และ 

๒. ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาวชิาที่เกีย่วขอ้ง และ 
๓. มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๗ ก.พ. ๖๑ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  
ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   
 

๐๙.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๐- 

การสอบคัดเลอืก 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาเอก             
จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๕๑๓๑๐๓ ๕๙๑๓๑๑๕  อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
- สาขาวชิาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และ 

๒. ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง และ 
๓. ปริญญาเอก  วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรอื สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ 
๔. มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๗ ก.พ. ๖๑ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  
ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   
 

๐๙.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๑- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม)  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท 
จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๑๐๖๑๐๓  อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ปริญญาตรี  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม,  สาขาวิชาการจดัการโรงแรม

และธรุกิจทีพ่ัก หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม,  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม, 

สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว  หรือสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง  และ 
๒. ปริญญาโท  

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว, 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๒- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

 ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม 
๒. หลักการจัดการธุรกจิโรงแรม 
๓. ระเบียบวิธวีิจัยสําหรับธุรกิจการโรงแรม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

 สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น  
ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   
 

๑๓.๐๐ น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๓- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยว)  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท 
จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่๕๙๑๔๑๐๑  ๕๙๑๔๑๐๒  ๕๙๑๔๑๐๓    
อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ปริญญาตรี  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวและการโรงแรม,   

หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
- บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และ 

๒. ปริญญาโท  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวและการโรงแรม  หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

 ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
๒. หลักการและการปฏิบัติงานมัคคุเทศก ์
๓. การจดัการดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว 
๔. การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๕. ระเบียบวิธวีิจัยสําหรับการท่องเที่ยว 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

๑๓.๐๐ น. 



 -๕๔- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๓  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่๔๕๓๔๑๐๒ ๕๖๑๔๑๑๖ ๕๗๑๔๑๐๙  อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ปริญญาตรี ครศุาสตรบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต หรอื ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ
การศึกษาบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรบัณฑิต ทกุคุณวุฒิรับสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชา 
ที่เกีย่วขอ้ง และ 

๒. ปริญญาโท ครศุาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
หรือการศึกษามหาบัณฑิต หรอื อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ทกุคุณวุฒิรับสาขาวชิาภาษาไทย 
หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 

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

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาไทย เกี่ยวกบัไวยากรณ์
และการใช้ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 
 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

๑๓.๐๐ น. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 -๕๕- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาภาษา (ภาษาองักฤษ)  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปรญิญาเอก  จํานวน  ๗  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่  ๕๖๑๔๑๑๑ ๕๗๑๔๑๐๖ ๕๙๑๔๑๐๕  ๕๙๑๔๑๐๖  ๕๙๑๔๑๐๗   
  ๕๙๑๔๑๐๘  ๕๙๑๔๑๐๙   
 อัตราเงินเดอืน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ปริญญาตรี ครศุาสตรบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ 
การศึกษาบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรบัณฑิต ทกุคุณวุฒิรับสาขาวิชาอังกฤษ หรือสาขาวิชา 
ที่เกีย่วขอ้ง และ 

๒. ปริญญาโท ครศุาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
หรือ การศึกษามหาบัณฑิต หรอื อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ทกุคุณวุฒิรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง และ 

๓. ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

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

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษ เกีย่วกับ          
ไวยกรณ์ การแปล และการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่
วัตถุประสงค์เฉพาะต่าง ๆ 
 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 

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

๑๓.๐๐ น. 
 

 
 
 
 



 -๕๖- 

การสอบแขง่ขนั 
รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๓  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๙๑๔๑๑๐  ๕๙๑๔๑๑๓  ๕๙๑๔๑๑๔  อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ปริญญาโท 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  สาขาวิชา
พัฒนาสังคม  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาระงานโดยสังเขป  

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

 

กําหนดการและวิธีการสอบแข่งขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๗ ก.พ. ๖๑ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง สถานท่ีสอบจะ
ประกาศให้ทราบ 

ในภายหลัง 
 

ข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
- ระเบียบวิธีวิจยั 
- สังคมเศรษฐกิจ 
- วิชากฎหมาย 
- การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง   

 สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานท่ีเปน็
ประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธ์
และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
เหมาะสมกับงานท่ีปฏบิตัิ  เป็นต้น   

๑๓.๐๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๗- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

รายละเอยีดตําแหน่งงาน 
ที ่ สังกัด อัตราเลขที ่ ศูนย์พื้นที ่
๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (๕ อัตรา) 

๑. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.เอก) ๑ อัตรา ๕๙๐๙๑๐๑  สุพรรณบรุ ี
๒. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.โท) ๑ อัตรา ๕๔๐๙๑๐๒ สุพรรณบรุ ี
๓. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ป.โท)  

๑ อัตรา 
๕๗๐๙๑๐๑ 
 

สุพรรณบรุ ี

๔. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก)  
๒ อัตรา 

๕๙๐๙๑๐๕  ๕๙๐๙๑๐๖ สุพรรณบรุ ี

   ๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (๓ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  

(ป.โท) ๑ อัตรา 
๕๙๑๐๑๐๓ 
 

หันตรา 

๒. อาจารย์ สาขาวชิาวิทยาศาสตรก์ารประมง (ป.โท)  
๑ อัตรา 

๕๙๑๐๑๐๖ หันตรา 

๓. อาจารย์ สาขาวชิาวิทยาศาสตรก์ารประมง (ป.เอก)  
๑ อัตรา 

๕๙๑๐๑๐๘     หันตรา 

๓. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๕๕ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาการเงินและเศรษฐศาสตร์  

(การเงิน) (ป.โท) ๑ อัตรา 
๕๙๑๑๑๐๑ สุพรรณบรุ ี

๒. อาจารย์ สาขาวชิาการบัญชี (ป.โท) ๖ อัตรา ๕๖๑๑๑๒๐   ๕๗๑๑๑๔๑  ๕๗๑๑๑๔๔  
๕๗๑๑๑๔๕   ๕๗๑๑๑๔๖  ๕๙๑๑๑๑๙ 

วาสุกร,ี สุพรรณบุรี, 
หันตรา 

๓. อาจารย์ สาขาวชิาการบัญชี (ป.เอก) ๗ อัตรา ๕๙๑๑๑๑๔  ๕๙๑๑๑๑๕  ๕๙๑๑๑๑๖  
๕๙๑๑๑๑๗  ๕๙๑๑๑๑๘   ๕๙๑๑๑๒๐  
๕๙๑๑๑๒๑ 

วาสุกร,ี สุพรรณบุรี, 
หันตรา 

 
๔. อาจารย์ สาขาวชิาการตลาด (ป.เอก) ๕ อัตรา ๕๗๑๑๑๓๔  ๕๗๑๑๑๓๕  ๕๗๑๑๑๓๖ 

๕๙๑๑๑๑๐  ๕๙๑๑๑๑๑ 
วาสุกร,ี สุพรรณบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๘- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

รายละเอยีดตําแหน่งงาน 
ที ่ สังกัด อัตราเลขที ่ ศูนย์พื้นที ่
๓. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

๕. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการอุตสาหกรรม) 
(ป.โท) ๒ อัตรา 

๕๙๑๑๑๐๔  ๕๙๑๑๑๐๕   วาสุกร ี

๖. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการอุตสาหกรรม) 
(ป.เอก) ๒ อัตรา 

๕๗๑๑๑๐๔  ๕๗๑๑๑๑๐     วาสุกร,ี สุพรรณบุร ี

๗. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการโลจิสติกส์) 
(ป.เอก) ๓ อัตรา 

๕๗๑๑๑๐๕  ๕๗๑๑๑๑๑  ๕๗๑๑๑๑๓ 
 

วาสุกร,ี สุพรรณบุร ี

๘. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการโลจิสติกส์) 
(ป.โท) ๔ อัตรา 

๕๗๑๑๑๐๖  ๕๗๑๑๑๑๔  ๕๗๑๑๑๑๖ 
๕๗๑๑๑๑๗   

วาสุกร,ี สุพรรณบุร ี

๙. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการทรัพยากร
มนุษย์) (ป.เอก) ๑ อัตรา 

๕๗๑๑๑๑๘ วาสุกร ี

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

๕๗๑๑๑๐๘  ๕๙๑๑๑๐๖  ๕๙๑๑๑๐๗ วาสุกร,ี สุพรรณบุร ี

๑๑. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการทั่วไป)  
(ป.เอก) ๓ อัตรา 

๕๗๑๑๑๐๙  ๕๙๑๑๑๐๒  ๕๙๑๑๑๐๓   วาสุกร,ีนนทบุรี, 
สุพรรณบรุ ี

๑๒. อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ (การจดัการทั่วไป)  
(ป.โท) ๑ อัตรา 

๕๗๑๑๑๐๗ สุพรรณบรุ ี

๑๓. อาจารย์ สาขาวชิาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ธุรกจิ (ป.เอก) ๑๖ อัตรา 

๕๖๑๑๑๒๘  ๕๗๑๑๑๕๓  ๕๗๑๑๑๕๔  
๕๗๑๑๑๕๖  ๕๗๑๑๑๕๗  ๕๗๑๑๑๕๘  
๕๗๑๑๑๕๙  ๕๗๑๑๑๖๐  ๕๗๑๑๑๖๑ 
๕๙๑๑๑๒๔  ๕๙๑๑๑๒๕  ๕๙๑๑๑๒๖  
๕๙๑๑๑๒๗  ๕๙๑๑๑๒๘  ๕๙๑๑๑๒๙  
๕๙๑๑๑๓๐                      

วาสุกร,ี นนทบุรี, 
สุพรรณบรุ ี

๑๕. อาจารย์ สาขาวชิาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ธุรกจิ (ป.โท) ๑ อัตรา 

๔๗๔๙๑๐๑    วาสุกรี  

    ๔. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(๑๗ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (ป.เอก) ๒ อัตรา ๕๖๑๒๑๐๒  ๕๖๑๒๑๐๓ หันตรา 
๒. อาจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (ป.โท) ๕ อัตรา ๕๖๑๒๑๐๑  ๕๗๑๒๑๐๓  ๕๙๑๒๑๐๑  

๕๙๑๒๑๐๒  ๕๙๑๒๑๐๓ 
หันตรา, นนทบุรี, 

สุพรรณบรุ ี
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๙- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

รายละเอยีดตําแหน่งงาน 
ที ่ สังกัด อัตราเลขที ่ ศูนย์พื้นที ่
๔. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

๓. อาจารย์ สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.เอก)  
๓ อัตรา 

๕๗๑๒๑๑๖  ๕๙๑๒๑๐๕  ๕๗๑๒๑๐๖   หันตรา, นนทบุร ี

๔. อาจารย์ สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.โท)  
๗ อัตรา 

๕๗๑๒๑๑๘  ๕๗๑๒๑๑๙  ๕๗๑๒๑๒๐  
๕๗๑๒๑๒๓  ๕๗๑๒๑๒๘  ๕๗๑๒๑๒๙  
๕๗๑๒๑๓๕ 

วาสุกร,ี นนทบุรี, 
สุพรรณบรุ ี

๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (๑๒ อตัรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.เอก) ๒ อัตรา ๕๙๑๓๑๐๖  ๕๙๑๓๑๐๗ หันตรา 
๒. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.เอก) ๒ อัตรา ๕๙๑๓๑๑๑  ๕๙๑๓๑๑๒   หันตรา 
๓. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก)  

๑ อัตรา 
๕๗๑๓๑๐๔ นนทบุร ี

๔. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก)  
๒ อัตรา 

๕๙๑๓๑๒๒  ๕๙๑๓๑๒๓   หันตรา 

๕. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา (ป.โท) ๓ อตัรา ๕๙๑๓๑๑๖  ๕๙๑๓๑๑๗  ๕๙๑๓๑๑๘   สุพรรณบรุ ี
๖. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา (ป.เอก) ๒ อตัรา ๕๕๑๓๑๐๒  ๕๕๑๓๑๐๓   นนทบุร,ี สุพรรณบุร ี

๖. คณะศิลปศาสตร์ (๑๗ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

(การโรงแรม) (ป.โท) ๑ อตัรา 
๕๑๐๖๑๐๓  หันตรา 

๒. อาจารย์ สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(การท่องเที่ยว) (ป.โท) ๓ อัตรา 

๕๙๑๔๑๐๑  ๕๙๑๔๑๐๒  ๕๙๑๔๑๐๓ หันตรา 

๓. อาจารย์ สาขาวชิาภาษา (ภาษาไทย) (ป.โท) ๓ อัตรา ๔๕๓๔๑๐๒  ๕๖๑๔๑๑๖  ๕๗๑๔๑๐๙   หันตรา,นนทบุร,ี 
สุพรรณบรุ ี

๔. อาจารย์ สาขาวชิาภาษา (ภาษาอังกฤษ) (ป.เอก)  
๗ อัตรา 

๕๖๑๔๑๑๑  ๕๗๑๔๑๐๖  ๕๙๑๔๑๐๕  
๕๙๑๔๑๐๖  ๕๙๑๔๑๐๗  ๕๙๑๔๑๐๘  
๕๙๑๔๑๐๙ 

นนทบุร,ี สุพรรณบุร ี

๖. อาจารย์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
(ป.โท) ๓ อัตรา 

๕๙๑๔๑๑๐  ๕๙๑๔๑๑๓  ๕๙๑๔๑๑๔   หันตรา, สุพรรณบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๖๐- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ตําแหน่งอาจารย ์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ที ่ กําหนดการสรรหาและเลอืกสรร รายละเอยีด 
๑. วันที่ ๑๒ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศรับสมคัร 
๒. วันที่ ๒๒ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  รับสมัคร 
๓. วันที่ ๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
๔. วันที่ ๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑ สอบคัดเลือก/แข่งขัน 
๕. วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ประกาศผลสอบ 
๖. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  รายงานตัว 
๗. วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เริ่มปฏิบัติหน้าที ่

 

**หมายเหตุ : กําหนดการสรรหาและเลอืกสรรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 


