
  
  
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ 
________________________________________________ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน  ๒๖  อัตรา   

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

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ

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

๒. คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตําแหน่ง ตามท่ีระบุในตารางแนบท้าย 
 

การรับสมัคร  
เริ่มรับสมัครต้ังแต่วันที่ ๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล 

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

 

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

อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ทั้งน้ีปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ที่ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว 
เท่าน้ัน สําหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน จํานวน  ๒  ฉบับ   

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

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

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

หรือ สด. ๔๓ มาประกอบหลักฐานการสมัครด้วย จํานวน ๒ ฉบับ 
๗. สําเนาบัตรประกันสังคม (กรณีที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว) จํานวน ๒ ฉบับ 
๘. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว หรือช่ือสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๒ ฉบับ 
๙. เงินค่าสมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท เงินจาํนวนน้ีจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

และเลือกสรร ให้ทราบภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html 
กําหนดการสอบดังตารางแนบท้ายประกาศนี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
วิธีการสอบคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

 

ทั้งนี้  การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

  การจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะจัดจ้างตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ 
เลือกสรรและไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน  

 

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

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
มหาวิทยาลยั ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html     

   

การจ้าง    
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามลําดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรด้วยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ใน 
ใบสมัคร ทั้งน้ีให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวตามกําหนด วัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในประกาศผล
การสรรหาและเลือกสรร ทั้งน้ีให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัววันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

    
                       /ท้ังนี้… 
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คุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ผู้ที่จะได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติทั่วไป                

๑. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   ข. ลักษณะต้องห้าม 
๑. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
๒. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

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

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

บริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับหมอบหมายจากอธิการบดี 
๗. เป็นบุคคลล้มละลาย 
๘. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๑๐. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
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รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คุณวฒุิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๔๐๙๑๐๑  อัตราเงินเดือน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
๒. ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า  

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๑๘ พ.ย. ๕๘ ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐  คะแนน) 
สอบสอน  โดยเลือก ๑ รายวิชาที่เกีย่วขอ้งสาขาวิชา 
เตรียมส่ือการสอนและอุปกรณต์ามความเหมาะสมเพื่อ
ใช้ในการสอบสอน ใช้เวลาคนละ ๓๐ นาที 

๐๙.๐๐ น.  
 
  

สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

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

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 -๖- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๔๐๙๑๐๒  อัตราเงินเดือน  ๓๒,๕๕๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล หรอื สาขาวิชาเครื่องกล 

๒. ปริญญาโท  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิชาเครื่องกล 

๓. ปริญญาเอก  ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ด้านวิศวกรรมเครื่องกล  หรือ สาขาวิชาเครื่องกล 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๗- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๑๘ พ.ย. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 
- กลศาสตร์ของแข็ง 
- กลศาสตร์ของไหล 
- วิศวกรรมยานยนต์ เธอร์โมไดนามิกส์ 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐  คะแนน) 
สอบสอน  โดยเลือก ๑ หัวขอ้จากรายวิชาใดวิชาหน่ึง
จาก ๔ รายวิชา ดังนี ้
- กลศาสตร์วิศวกรรม 
- กลศาสตร์ของแข็ง 
- กลศาสตร์ของไหล 
- วิศวกรรมยานยนต์ เธอร์โมไดนามิกส์ 
เตรียมส่ือการสอนและอุปกรณต์ามความเหมาะสมเพื่อ
ใช้ในการสอบสอน ใช้เวลาคนละ ๓๐ นาที 

๑๓.๐๐ น.  
 
  

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

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๘- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คุณวุฒิปริญญาโท

จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่ ๕๖๐๙๑๑๒  อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  ครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อตุสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต  ทางด้านอิเล็กทรอนกิส์ หรือ โทรคมนาคม หรือ ไฟฟ้าส่ือสาร 

๒. ปริญญาโท  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ โทรคมนาคม หรือ ไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้าส่ือสาร 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๙- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๑๘ พ.ย. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
- หลักการของระบบส่ือสาร 
- วิศวกรรมสายอากาศ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐  คะแนน) 
สอบสอน  โดยเลือก ๑ หัวขอ้จากรายวิชาใดวิชาหน่ึง
จาก ๓ รายวิชา ดังนี ้
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
- หลักการของระบบส่ือสาร 
- วิศวกรรมสายอากาศ 
เตรียมส่ือการสอนและอุปกรณต์ามความเหมาะสมเพื่อ
ใช้ในการสอบสอน ใช้เวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๓.๐๐ น.  
 
  

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

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

๑. ปริญญาตรี  ทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์  

๒. ปริญญาโท  ทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์  

๓. ปริญญาเอก  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์  

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๑๘ พ.ย. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) 
- Linear Algebra 
- Mathematical Analysis 
- Differential  Equations 
- Calculus 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

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

๑๓.๐๐ น. 
  

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

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 



 -๑๑- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๒  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๒๑๒๑๐๒  ๕๗๑๒๑๐๑  อัตราเงินเดือน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์ 
- สาขาวิชาสถิติ  
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกีย่วข้องกับคณติศาสตร์ หรือ สถิต ิ

๒. ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
- สาขาวิชาสถิติ  
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกีย่วข้องกับคณติศาสตร์ หรือ สถิต ิ
 

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



 -๑๒- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๑๘ พ.ย. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) 
คุณวุฒิ วท.ม. สถิติ หรือ สถิติประยุกต์ 
- Random Variables 
- Hypothesis Testing 
- Regression and Correlation 
- Teaching Plan 
- Measurement Scales 
- Estimation 
คุณวุฒิ วท.ม. คณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
- Linear Algebra 
- Mathematical Analysis 
- Differential  Equations 
- Calculus 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

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

๑๓.๐๐ น. 
  

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

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๓- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

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

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

ปริญญาเอก  
- สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 

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



 -๑๔- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๑๘ พ.ย. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน)  
- Database Model and Analysis 
- Data Mining  
- Artificial Intelligence 
- Advance Computer Network 
- Data Structure & Algorithms Analysis 
- Interactive Multination 
- Computer Animation 
- Art Design 
- Research Methodology 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูแ้ละทักษะในการสอน  
ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

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

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 -๑๕- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท             
จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่๕๔๑๓๑๐๒  อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
๒. ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๑๘ พ.ย. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐  คะแนน) 
- Electrical Power System Analysis 
- Electrical Machines 
- High Voltage Engineering 
- Power Plant and Substation 
- Protection and relay 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

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

๑๓.๐๐ น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๖- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาสถาปตัยกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท               
จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหน่งเลขที่  ๕๗๑๓๑๐๗  อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชา 
ที่เกีย่วขอ้ง 

๒. ปริญญาโท ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม  
๓. สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองหลักสูตร 

 

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

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๑๘ พ.ย. ๕๘ ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน ๑ เรือ่ง (เกี่ยวกับทางด้านภูมิสถาปตัยกรรม) 
ใช้เวลาคนละ ๔๕ นาที 

๐๙.๐๐ น. 
 

สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
  สัมภาษณ ์(๑๐๐ คะแนน) 

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

หลังจากปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๗- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

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

สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

๑. ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต , อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 

๒. ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ หรือ สาขาวิชา
ที่เกีย่วขอ้ง 

๓. ปริญญาเอก  ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ หรือ สาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 
 

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

 

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๑๘ พ.ย. ๕๘ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
- คุณลักษณะทัว่ไปด้านการสอน / การวิจัย 
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหน่งในด้านตา่ง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการทํางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมมีนุษย
สัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เป็นต้น   

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๘- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยว)  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปริญญาโท 
 จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน่งเลขที ่๕๔๑๔๑๐๑  ๕๔๑๔๑๐๒  ๕๗๑๔๑๐๑   
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

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

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๑๘ พ.ย. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) 
- ประวัติศาสตรศิ์ลป์ 
- หลักการและการปฏิบัตงิานมัคคุเทศก ์
- การจดัการดําเนินงานธรุกิจนาํเที่ยว 
- การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 
- ระเบียบวิธวีิจยัสําหรับการทอ่งเทีย่ว 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

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

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 



 -๑๙- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาภาษา (ภาษาองักฤษ)  คณะศิลปศาสตร์  คุณวุฒิปรญิญาโท  จํานวน  ๔  อัตรา   
 ตําแหน่งเลขที ่ ๕๗๑๔๑๐๔  ๕๗๑๔๑๐๕  ๕๗๑๔๑๐๖  ๕๗๑๔๑๐๘   
 อัตราเงินเดอืน  ๒๓,๙๘๐ บาท  
สถานที่ปฏิบัติหน้าที ่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ปริญญาตรี ทางด้านภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษา
ศาสตรบัณฑิต หรือ การศึกษาบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรบัณฑิต  

๒. ปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรือ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ การศึกษามหาบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  

 

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

กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 
 

วันที ่ รายละเอยีดการสอบคัดเลือก เวลา หมายเหตุ 

๑๘ พ.ย. ๕๘ ทฤษฎ ี(๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษ เกีย่วกับ          
ไวยกรณ์ การแปล และการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่
วัตถุประสงค์เฉพาะต่าง ๆ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ
ประกาศให้ทราบ 
ในภายหลัง 
 

ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 

๑๓.๐๐ น. 
  

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

หลังการปฏิบัต ิ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๐- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดตําแหน่งงาน 
ที ่ สังกัด อัตราเลขที ่ ศูนย์พื้นที ่

๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (๓ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ๑ อตัรา ๕๔๐๙๑๐๑   สุพรรณบรุ ี
๒. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.เอก) ๑ อัตรา ๕๔๐๙๑๐๒   สุพรรณบรุ ี
๓. อาจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 

โทรคมนาคม (ป.โท) ๑ อตัรา 
๕๖๐๙๑๑๒   
 

สุพรรณบรุ ี

๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๑๓ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (ป.เอก) ๒ อัตรา ๕๖๑๒๑๐๒  ๕๖๑๒๑๐๓   หันตรา 
๒. อาจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (ป.โท) ๒ อัตรา ๕๒๑๒๑๐๒  ๕๗๑๒๑๐๑ นนทบุร,ี สุพรรณบุร ี
๓. อาจารย์ สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.เอก)  

๙ อัตรา 
๕๗๑๒๑๑๖  ๕๗๑๒๑๑๗  ๕๗๑๒๑๑๘ 
๕๗๑๒๑๑๙  ๕๗๑๒๑๒๐  ๕๗๑๒๑๒๒  
๕๗๑๒๑๒๓  ๕๗๑๒๑๒๗  ๕๗๑๒๑๒๘ 

วาสุกร,ี นนทบุรี, 
สุพรรณบรุ ี

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

๑ อัตรา 
๕๗๑๓๑๐๔ นนทบุร ี

๔. คณะศิลปศาสตร์ (๗ อัตรา) 
๑. อาจารย์ สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   

(การท่องเที่ยว) (ป.โท) ๓ อัตรา 
๕๔๑๔๑๐๑  ๕๔๑๔๑๐๒  ๕๗๑๔๑๐๑   สุพรรณบรุ ี

๒. อาจารย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (ป.โท) ๓ อัตรา ๕๗๑๔๑๐๔  ๕๗๑๔๑๐๕  ๕๗๑๔๑๐๖  
๕๗๑๔๑๐๘ 

หันตรา, สุพรรณบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๑- 

รายละเอยีดเกีย่วกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ลงวันที ่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ที ่ กําหนดการสอบ รายละเอยีด 
๑. วันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกาศรับสมคัร 
๒. วันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รับสมัคร 
๓. วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
๔. วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สอบคัดเลือก 
๕. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกาศผลสอบ 
๖. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายงานตัว 
๗. วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เริ่มปฏิบัติหน้าที ่

 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 


