
 

 

  
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 

_________________ 

 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  จํานวน  ๔๘  อัตรา   

 ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ และขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังตอไปน้ี 

คุณสมบัติของผูสมัคร  

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบ  ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติ

ทั่วไปตามขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม (รายละเอียดดังแนบทาย

ประกาศน้ี) 

๒. คุณสมบัติเฉพาะแตละตําแหนง  ตามที่ระบุในตารางแนบทาย 
 

การรับสมัคร  

เริ่มรับสมัครต้ังแต วันที่   ๓๑  มีนาคม – ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ   

ณ กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนยหันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท ๐  ๓๕๗๐ ๙๑๐๔ โดยผูสมัคร

จะตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง (กรุณาแตงกายใหสุภาพเรียบรอย)  
 

เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร 

๑. สําเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ  ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก  

(ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๔)  จํานวน  ๒ ฉบับ   

๒. สําเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก  จํานวน ๒ ฉบับ  

(ปริญญาตรีหลักสูตร  ๒ ปตอเน่ือง ใหแนบวุฒิ ปวส./ปวท. หรือหลักฐานการศึกษาอนุปริญญา  จํานวน  ๒  ฉบับ)    

๓. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  ไมสวมชุดครุย  และไมสวมแวนตาดํา  ในชุดสุภาพ  ถายไวไม

เกิน ๖ เดือนขนาด ๑ น้ิว  จํานวน  ๓  รูป   

๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๒ ฉบับ 

๕. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๒  ฉบับ 

           ผูสมัคร... 
    

 

 



 -๒- 

 ๖. ผูสมัครที่เปนชายตองเปนผูผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว  แนบสําเนาใบ สด. ๘    

หรือ  สด.  ๔๓  มาประกอบหลักฐานการสมัครดวย  จํานวน  ๒  ฉบับ 

๗. สําเนาบัตรประกันสังคม  (กรณีที่เคยปฏิบัติงานมาแลว)  จํานวน  ๒  ฉบับ 

๘. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว  หรือช่ือสกุล (ถาม)ี จํานวน  ๒  ฉบับ 

๙. เงินคาสมัครสอบ  จํานวน ๑๐๐  บาท   เงินจํานวนน้ีจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ 
 

กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ

เลือกสรร  ใหทราบภายในวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี   

(ภายในศูนยหันตรา)  และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ  http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html  กําหนดการ

สอบดังตารางแนบทายประกาศน้ี 
 

เกณฑการตัดสิน 

 ๑. วิธีการสอบแขงขัน  ผูที่ผานการสอบแขงขันตองไดคะแนนในภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  และ 

ภาคสัมภาษณ  แตละภาคไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ และคะแนนรวมตองไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ไดแก  คณะบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

๒. วิธีการสอบคัดเลือก ผูที่ผานการสอบคัดเลือกตองไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 

ไดแก  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรและคณะศิลปศาสตร   

ท้ังน้ี  การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเปนท่ีสิ้นสดุ 
 

  การจัดจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร  จะจัดจางตามลําดับที่ในบัญชีผู ผานการสรรหาและ 

เลือกสรรและไมรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากสวนราชการอื่น  

 

การข้ึนบัญชี 

  ให เปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ฉบับที่  ๒/๒๕๕๐  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ภายในวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  (ภายในศูนย

หันตรา) และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html     
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 การจาง    

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรร

ตามลําดับในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรดวยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยูที่ผูสมัครไดระบุไวใน 

ใบสมัคร  ทั้งน้ีใหผูผานการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวตามกําหนด  วัน  เวลา  สถานที่  ที่ระบุไวในประกาศ

ผลการสรรหาและเลือกสรร  ทั้งน้ีใหผูผานการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัววันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

และเริ่มปฏิบัติหนาที่ในวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔    

  ท้ังนี้หากผูผานการสรรหาและเลือกสรรทานใดไมสามารถมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติ

หนาท่ีตามวันท่ีกําหนดได   จะถือวาทานนั้นสละสิทธิการเขารับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีสอบได 
 

๒. ในกรณีที่ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดรายใดเปลี่ยนที่อยู  หากไมมีการติดตอแจงการ

เปลี่ยนที่อยูอันเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไมอาจเรียกตัวเพื่อจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ไดจะถือวาเปนความบกพรองของผูผานการสรรหาและเลือกสรร  และจะย่ืนคํารองขอรับการจัดจางเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อพนกําหนดใหมารายงานตัวแลวไมได                                                             

๓. ผูผานการสรรหาและเลือกสรรและไดรับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  จะตองทําสัญญา 

จางตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกําหนดและการจางครั้งแรกกําหนดระยะเวลาการจาง ๖ เดือน 

เพื่อทดลองปฏิบัติงาน  และหากการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินวาเปนผู มีความสามารถเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ  ไดรับการตอสัญญาจางมีกําหนดเวลา  ๓  ป 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

  
  

(ผูชวยศาสตราจารยอราม  คุมกลาง) 

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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 คุณสมบัติท่ัวไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

 ผูที่จะไดรับจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปน้ี 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป                

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ   

๓. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุข 

   ข. ลักษณะตองหาม 

๑. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

๒. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ 

 หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 

๓. เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอบังคับน้ีหรือ

กฎหมายอื่น 

๔. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

๕. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

๖. เปนบุคคลลมละลาย 

๗. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๘. เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

๙. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือกฎหมายอื่น 

๑๐. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
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 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ปริญญาเอก)  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน ๒ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๐๙๑๐๑  ๕๔๐๙๑๐๒  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ปริญญาตรี  ค.อ.บ. ,วศ.บ.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล     

๒. ปริญญาโท ค.อ.ม.,วศ.ม.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรือ  สาขาวิชาเคร่ืองกล 

๓. ปริญญาเอก ค.อ.ด.,ปร.ด.,วศ.ด. ดานเคร่ืองกล   

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก  เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- กลศาสตรวิศวกรรม 

- เทอรโมไดนามิกส 

- กลศาสตรของแข็ง 

- กลศาสตรของไหล 

- วิศวกรรมยานยนต         

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

การทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอนทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกล  โดยใหเตรียม

สื่อการสอนและอุปกรณ  ตามความเหมาะสมเพ่ือใชใน

การสอบ  ใชเวลาคนละ ๓๐  นาที 

- ปฏิบัติดานชางยนต 

๑๑.๑๕ น.  

 เปนตนไป 

 สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 



 -๖- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ปริญญาโท)  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน ๒ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๐๙๑๐๓  ๕๔๐๙๑๐๔  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ปริญญาตรี  ค.อ.บ. ,อ.ส.บ.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   

๒. ปริญญาโท ค.อ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรือ  สาขาวิชาเคร่ืองกล   

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก  เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- ปฏิบัติเคร่ืองยนตดีเซล  แกสโซลีน 

- ปฎิบัตินิวแมติกสและไฮโดรลิกส 

- กลศาสตรวิศวกรรม 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 
การทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ 

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๑.๑๕ น.  

 เปนตนไป 

 สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



 -๗- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน ๑ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๐๙๑๐๕  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ปริญญาโท  M.Sc. (Public Health Engineering) M.Sc. Occupational Health and Safety  

วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) 

(สาธารณสุขศาสตร) ,วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)    

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก  เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- Industrial  Hygiene : Control 

- Industrial Hygiene : Evaluation 

- Safety Technology   

- Toxicology and Occupational Medicine 

- Health System and Epidemiology for 

Occupational Health and Safety        

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

การทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ  

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๑.๑๕ น.  

 เปนตนไป 

 สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 



 -๘- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน ๑ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๐๙๑๐๖  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ปริญญาตรี ค.อ.บ.,วศ.บ. หรือคุณวุฒิท่ีเก่ียวของทางดานอุตสาหกรรม 

๒. ปริญญาโท ค.อ.ม.,วศ.ม. ทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ, เคร่ืองกล,วิศวกรรมการผลิต 

วิศวรรมเชื่อมประกอบ  หรือวิศวกรรมโลหะการ 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก  เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- Industrial  Management 

- Automation 

- Maintenance Engineering         

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 
การทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ  

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๑.๑๕ น.  

 เปนตนไป 

 สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



 -๙- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน ๑ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๐๙๑๐๗  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ปริญญาตรี ค.อ.บ. ไฟฟา ,อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟา ,วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาท่ี

เก่ียวของ 

๒. ปริญญาโท  ค.อ.ม.ไฟฟา  แขนงไฟฟา  หรือไฟฟากําลัง , วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา  

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก  เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- Power  System  Analysis 

- Network Analysis 

- Power System Protection     

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 
การทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ 

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๑.๑๕ น.  

 เปนตนไป 

 สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 



 -๑๐- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน ๑ อัตรา  

ตําแหนงเลขที่  ๕๔๐๙๑๐๘  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑.    ปริญญาตรี  วศ.บ. (คอมพิวเตอร) ,ค.อ.บ. (คอมพิวเตอร) ,วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร,

เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร) 

๒.    ปริญญาโท  วศ.ม. (คอมพิวเตอร) ,ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑.  งานสอน 

๒.  งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓.  งานบริการวิชาการ 

๔.  งานพฒันานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก  เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

- การออกแบบวงจรดิจิตอลและไมโครคอลโทรลเลอร 

- การโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริธึม 

- คอมพิวเตอรชวยสอน  

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

การทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมส่ือการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพื่อใชในการสอบ 

(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใชเวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๑.๑๕ น.  

 เปนตนไป 

 สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธ

และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจา

เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



 -๑๑- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน ๑ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๐๙๑๐๙  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ปริญญาตรี ค.อ.บ. ,อส.บ. ทางดานอิเล็กทรอนิกส  โทรคมนาคม  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  

หรือสาขาท่ีเก่ียวของ   

๒. ปริญญาโท  ค.อ.ม., วศ.ม.ทางดานอิเล็กทรอนิกส  โทรคมนาคม  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ     

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก  เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- Microprocessor 

- Principles of communication system 

- Antenna Engineering       

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 
การทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ 

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๑.๑๕ น.  

 เปนตนไป 

 สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



 -๑๒- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาเทคนิคศึกษา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน ๑ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๐๙๑๑๐  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (หลักสูตรทําวิทยาพิพนธ)   

๒. ถามีประสบการณการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก  เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- การพัฒนาหลักสูตร       

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

การทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ 

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๑.๑๕ น.  

 เปนตนไป 

 สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 -๑๓- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จํานวน ๑ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๐๑๐๑  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ปริญญาเอก  ทางดานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  หรือชีววิทยาประมง  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก  เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- ความรูเก่ียวกับโรคสัตวนํ้า 

- ความรูเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวนํ้า 

- ความรูเก่ียวกับการจัดการคุณภาพนํ้า  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 
การทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ 

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๓.๐๐ น.  

 เปนตนไป 

 สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 



 -๑๔- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาพืชศาสตร (ปฐพีวิทยา) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จํานวน ๑ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๐๑๐๒  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ปริญญาโท  สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ปฐพีวิทยา  หรือปฐพีศาสตร)  

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก  เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

ความรูเก่ียวกับปฐพีวิทยาเบื้องตน  การจัดการดิน  นํ้า  

ธาตุอาหารพืช  ปรับปรุงบํารุงดิน  จุลินทรียดิน  การใช

ประโยชนจากจุลินทรียดิน  เคมีดิน(ดินนา)  ความอุดม

สมบูรณของดิน  การวางแผนการทดลองและสถิต ิ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

การทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ 

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๓๐  นาที 

๑๓.๐๐ น.  

 เปนตนไป 

 สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



 -๑๕- 

 การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาการจัดการ (ป.โท)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๕ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๑๑๐๑  ๕๔๑๑๑๐๒  ๕๔๑๑๑๐๓  ๕๔๑๑๑๐๔  ๕๔๑๑๑๐๕  

(งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ปริญญาโท บธ.ม. ทางดานการจัดการ  หรือ  กจ.ม. หรือ วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม 

๒. ถามีประสบการณการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบแขงขัน 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ภาคทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- การจัดการองคกรและการบริหารธุรกิจ 

- การจัดการทรัพยากรมนุษย 

- การบริหารการผลิต 

- การจัดการระหวางประเทศ 

- การบริหารเชิงกลยุทธ  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

ภาคทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ  

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๑๕  นาที 

๑๓.๐๐ น.  

 เปนตนไป 

 ภาคสัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 



 -๑๖- 

 การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานทีบ่รรจ ุ สาขาวิชาการจัดการ (ป.เอก)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๒ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๑๑๐๖  ๕๔๑๑๑๐๗  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ปริญญาเอกทางดานการจัดการ 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบแขงขัน 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ภาคทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ 

- ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย 

- ทฤษฎีพฤติกรรมองคกร 

- ทฤษฎีองคกร 

- ทฤษฎีการจัดการระหวางประเทศ 

- ทฤษฎีการวิจัย 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

ภาคทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ  

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๑๕  นาที 

๑๓.๐๐ น.  

 เปนตนไป 

 ภาคสัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 

 



 -๑๗- 

 การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ  (ป.โท)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จํานวน ๓ อัตรา ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๑๑๐๘  ๕๔๑๑๑๐๙  ๕๔๑๑๑๑๐ 

(งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ปริญญาโท บธ.ม.,วท.ม. ทางดานคอมพิวเตอร  ระบบสารสนเทศ 

๒. ถามีประสบการณการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบแขงขัน 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ภาคทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- ความรูเก่ียวกับเครือขายคอมพิวเตอร 

- การเขียนโปรแกรมในภาษาตาง  ๆ

- ทฤษฎีดานฐานขอมูล  และระบบจัดการฐานขอมูล 

- ทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

ภาคทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ  

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๑๕  นาที 

๑๓.๐๐ น.  

 เปนตนไป 

 ภาคสัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 



 -๑๘- 

 การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ  (ป.เอก)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จํานวน ๒ อัตรา ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๑๑๑๑  ๕๔๑๑๑๑๒ (งบอุดหนุน)   

อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ปริญญาเอกทางดานระบบสารสนเทศ  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบแขงขัน 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ภาคทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- ทฤษฎีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาตาง  ๆ

- ทฤษฎีดานฐานขอมูล และระบบจัดการฐานขอมูล 

- ทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบระบบ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 

- ทฤษฎีการสอนและการวิจัย  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

ภาคทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ  

(รายวิชาตามสาขาวิชาท่ีสมัคร) ใชเวลาคนละ ๑๕  นาที 

๑๓.๐๐ น.  

 เปนตนไป 

 ภาคสัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 

 



 -๑๙- 

 การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร (การเงิน)  (ป.เอก)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จํานวน ๒ อัตรา ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๑๑๑๓  ๕๔๑๑๑๑๔ (งบอุดหนุน)   

อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ปริญญาเอกทางดานการเงิน 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบแขงขัน 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ภาคทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- ทฤษฎีการเงินและการลงทุนตาง ๆ 

- ทฤษฎีดานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

- ทฤษฎีดานการลงทุนในตราสารหน้ี  ตราสารทุน 

- ทฤษฎีการเงินระหวางประเทศ 

- การประยุกตใชทฤษฎีทางการเงิน 

- ทฤษฎีการสอนและวิจัย  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

ภาคทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  ทางดานการเงิน  โดยใหเตรียมสื่อการสอน

และอุปกรณ  ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ  

ใชเวลาคนละ ๑๕  นาที 

๑๓.๐๐ น.  

 เปนตนไป 

 ภาคสัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 



 -๒๐- 

 การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตร)  (ป.เอก)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จํานวน ๑ อัตรา ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๑๑๑๕  (งบอุดหนุน)   

อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ปริญญาเอกทางดานเศรษฐศาสตร 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบแขงขัน 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ภาคทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค 

- ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค 

- การประยุกตใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 

- ทฤษฎีสถิติประยุกต 

- ทฤษฎีการสอนและวิจัย 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

ภาคทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  ทางดานเศรษฐศาสตร  โดยใหเตรียมสื่อ

การสอนและอุปกรณ  ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการ

สอบ ใชเวลาคนละ ๑๕  นาที 

๑๓.๐๐ น.  

 เปนตนไป 

 ภาคสัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏภิาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

 

 

 



 -๒๑- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๓ อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๒๑๐๑  ๕๔๑๒๑๐๒  ๕๔๑๒๑๐๓  (งบอุดหนุน)   

อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ปริญญาโท (วท.ม.,วศ.ม.,ค.อ.ม.,กศ.ม.,ค.ม.)  ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือวิทยาการ

คอมพิวเตอร   หรือเทคโนโลยีดานการสื่อสาร  หรือเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  หรือสาขาอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของ   

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟก 

- การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- ระบบฐานขอมูล 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 



 -๒๒- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร (เคมี) (ป.โท)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๑  อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๒๑๐๔  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

 ปริญญาโท (วท.ม.,วศ.ม.)  ทางดานเคมี  หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

ความรูท่ัวไปทางเคมีในระดับปริญญาตรี  และปริญญา

โท  โดยมุงเนนความรูเก่ียวกับกฤษฎี  และการ

ปฏิบัติการทางเคมี  การใชเคร่ืองมือขั้นตนจนถึงการใช

งานเคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมีขั้นสูง  การทํางานใน

หองปฏิบัติการ (Lab) ตาง ๆ ทางเคมี  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๒๓- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วัสดุศาสตรและพลังงานทดแทน ) (ป.เอก)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จํานวน  ๑  อัตรา  ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๒๑๐๕  (งบอุดหนุน)   

 อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ปริญญาเอก (วท.ด.,ปร.ด.,วศ.ด.,Ph.D.,D.Eng) วัสดุศาสตรหรือพลังงานทดแทน   

หรือนาโนเทคโนโลยี  หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับวัสดุศาสตรและพลังงานทดแทน    

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๐๙.๐๐ น.   

เปนตนไป 

สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๒๔- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) (ป.เอก)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๑  อัตรา   

 ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๒๑๐๖ (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

 ปริญญาเอก (วท.ด.,ปร.ด., Ph.D.) ฟสิกส  ฟสิกสประยุกต  หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ    

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวธิีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๐๙.๐๐ น.   

เปนตนไป 

สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๒๕- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) (ป.โท)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๑  อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๒๑๒๑๑๑  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ปริญญาตรี วท.บ. ฟสิกส  หรือฟสิกสประยุกต  หรือวัสดุศาสตร  หรือนาโนเทคโนโลยี   

๒. ปริญญาโท วท.ม.  ฟสิกส  หรือฟสิกสประยุกต  หรือวัสดุศาสตร  หรือนาโนเทคโนโลยี    

หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

ความรูทางฟสิกสในระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท  

ในรายวิชากลศาสตร  ฟสิกสควอนตัม  ทัศนศาสตรและ

แมเหล็กไฟฟา  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 
สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๒๖- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) (ป.เอก)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๑  อัตรา   

 ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๒๑๐๗ (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

 ปริญญาเอก (วท.ด.,ปร.ด., Ph.D.) ชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ    

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๐๙.๐๐ น.   

เปนตนไป 

สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๒๗- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาคณิตศาสตร (ป.เอก)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๒  อัตรา   

 ตําแหนงเลขท่ี  ๕๓๑๒๑๐๑  ๕๔๑๒๑๐๘  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

 ปริญญาเอก (วท.ด.,ปร.ด., Ph.D.) คณิตศาสตร  หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ    

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๐๙.๐๐ น.   

เปนตนไป 

สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๒๘- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  (ป.โท)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๑  อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๒๑๐๙  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ปริญญาโท ทางดานพลศึกษาและนันทนาการ  วิทยาศาสตรการกีฬา  หรือสาขาอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของ        

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- Physical Fitness 

- Weight  Training 

- การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 
สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๒๙- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.เอก)  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน  ๑  อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๓๑๐๑  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. วศ.บ. และ วศ.ม.  ทางดานวิศวกรรมโยธา  หรือวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  หรือวิศวกรรม

สํารวจ  หรือวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

๒. ปริญญาเอกทางดานวิศวกรรมศาสตร  ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หรือวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม  หรือวิศวกรรมสํารวจ  หรือวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

๓. ตองมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- ความรูทางดานวิศวกรรมโยธา 

- ความรูทางวิชาชีพครู 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 
สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๑๑.๑๕ น. 

 

 

 

 

 

 

 



 -๓๐- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาสถาปตยกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน  ๑  อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๓๑๐๖ (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ปริญญาตรี  สถ.บ. (สถาปตยกรรม,สถาปตยกรรมผัง เ มือง ,ภู มิสถาปตยกรรม , 

สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป  หรือสําเร็จการศึกษาตามประกาศท่ีสภาสถาปนิกให

การรับรองระดับปริญญาตรี  ) 

๒. ปริญญาโท  สถ.ม. (สถาปตยกรรม,สถาปตยกรรมผังเมือง,ภูมิสถาปตยกรรม, สถาปตยกรรม

ภายในและมัณฑนศิลป  หรือสําเร็จการศึกษาตามประกาศท่ีสภาสถาปนิกใหการรับรอง

ระดับปริญญาโท  ) 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

- ความรูทางสถาปตยกรรม 

- ความรูทางวิชาชีพครู 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 
สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๑๐.๔๕ น. 

 

 

 

 

 

 



 -๓๑- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) (ป.เอก) คณะศิลปศาสตร  จํานวน  ๔  อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๔๑๐๑  ๕๔๑๔๑๐๒  ๕๔๑๔๑๐๓  ๕๔๑๔๑๐๔  (งบอุดหนุน)   

 อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

๑. ปริญญาโท  ดานอักษรศาสตร,ศิลปศาสตร,มนุษยศาสตร,ครุศาสตร   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,ภาษาศาสตร,ภาษาศาสตรประยุกต,การสอนภาษาอังกฤษ 

วรรณคดีภาษาอังกฤษ  หรือสาขาที่เก่ียวของ  

๒. ปริญญาเอก  ดานอักษรศาสตร,ศิลปศาสตร,มนุษยศาสตร,ครุศาสตร   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,ภาษาศาสตร,ภาษาศาสตรประยุกต,การสอนภาษาอังกฤษ 

วรรณคดีภาษาอังกฤษ  หรือสาขาที่เก่ียวของ  

๓.   มีเกรดเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐  ทั้งระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก 

๔.     มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามขอใดขอหน่ึง  ดังน้ี 

- TOEFL  ไมต่ํากวา ๑๐๐ (Internet - based)  หรือ  ไมต่ํากวา  ๒๕๐  (Computer-based) 

หรือ  ไมต่ํากวา ๖๐๐  (Paper - based)  

- IELTS ไมต่ํากวา ๗.๐  

- ผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ที่สามารถใชเทียบกันได 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑.งานสอน 

๒.งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓.งานบริการวิชาการ 

๔.งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันท่ี รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

หลักไวยากรณ  การอาน  การเขียน  การแปล  และระเบียบวิธวีิจัย 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานท่ีสอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง ทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมส่ือการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพื่อใชในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

ในระดับปริญญาตรี  ใชเวลาคนละ ๑๕  นาที 

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  

ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  

มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

หลังการทดลอง

ปฏิบัติงาน 



 -๓๒- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน) คณะศิลปศาสตร  จํานวน  ๑  อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๔๑๐๕  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีน  การสอนภาษาจีน  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

หลักไวยากรณ  การอาน  การเขียน  และการแปล 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

   สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๓๓- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาภาษา (ญี่ปุน) คณะศิลปศาสตร  จํานวน  ๑  อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๒๑๔๑๐๖  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  การสอนภาษาญี่ปุน  วรรณคดีญี่ปุน  หรือการแปลและลาม 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน  โดยใหเตรียมส่ือการสอนและอุปกรณ 

ตามความเหมาะสมเพื่อใชในการสอนวิชาภาษาญ่ีปุน 

ในระดับปริญญาตรี  ใชเวลาคนละ ๑๕  นาที 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 
  สัมภาษณ (๑๐๐  คะแนน) 

ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  

เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย

สัมพันธและมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงที

วาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน   

๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๓๔- 

 การสอบคัดเลือก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
 

หนวยงานที่บรรจ ุ สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (การโรงแรม)  คณะศิลปศาสตร  จํานวน  ๒  อัตรา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๔๑๐๖  ๕๔๑๔๑๐๗  (งบอุดหนุน)  อัตราเงินเดือน ๑๓,๕๘๐ บาท  

สถานที่ปฏิบัติหนาที ่ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

 ปริญญาโท สาขาวิชาการโรงแรม  หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ภาระงานโดยสังเขป  

๑. งานสอน 

๒. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๓. งานบริการวิชาการ 

๔. งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

วันที ่ รายละเอียดการสอบคัดเลือก เวลา  หมายเหตุ  

๙  พ.ค. ๕๔ ทฤษฎี (๑๐๐  คะแนน) 

การบริหารจัดการโรงแรม  ความรูความสามารถเฉพาะ

สาขาและระเบียบวิธีวิจัย    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบจะ

ประกาศใหทราบ 

ในภายหลัง 

 
  ทดลองปฏิบัติงาน  (๑๐๐  คะแนน) 

- สอบสอน (การโรงแรม)  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและ

อุปกรณ ตามความเหมาะสมเพ่ือใชในการสอบ  

ใชเวลาคนละ ๑๕  นาที 

๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


