
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 
 สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม  

....................................................... 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้า
สอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จํานวน ๒๑ อัตรา สังกัด คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม  

  อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ อํานาจตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี ๐๓๐/
๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ อํานาจตามความในมาตรา ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-  
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี ๐๙๓๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือก   
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยี
สังคม โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

๑. ช่ือตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี ้

 คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑)  มีสัญชาติไทย  

  (๒)  เพศชาย / หญิง 
  (๓)  มีสุขภาพดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ความประพฤติเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
  (๔)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
  (๕)  อายุไม่ต่ํากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ 
  (๖)  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  จะดําเนินการรับสมัคร   
เฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีวุฒิการศึกษาตรงตามท่ีระบุไว้เท่านั้น 
 

/๒. เอกสารและหลักฐาน... 
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 ๒. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
๒.๑  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒ ิหรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   

ว่าสําเร็จการศึกษาไม่หลังวันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
๒.๒  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าสําเร็จ 

การศึกษาไม่หลังวันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
๒.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ซึ่งถ่ายมาแล้ว 

ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป  
๒.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑  ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง) 
๒.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีระบุเลขบัตร 

ประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)   
  ๒.๖  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้น  ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับถึงวันสมัคร 

 ๒.๗ สําเนาหนังสืออนุญาตให้สอบคัดเลือกจากหน่วยงาน ในกรณีท่ีเป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

๒.๘  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญ      
การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล   จํานวน ๑ ฉบับ  

๒.๙  ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบคัดเลือกอันมีผลทําให้ผู ้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการ         
สอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สําหรับผู้นั้น ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า สําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

๓. วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
๓.๑  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ท่ีงานบริหารงาน 

บุคคล สํานักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภาคเช้า 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ) 

๓.๒  ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ชัดเจน  และต้องยื่น 
ใบสมัครด้วยตนเอง 

๓.๓  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย ์
ไว้ในใบสมัคร 

/๔. ค่าธรรมเนียมสอบ… 
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๔. ค่าธรรมเนียมสอบ 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืน 

ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการสอบคัดเลือก 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

คัดเลือก และจะประกาศแจ้งกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ งานบริหารงาน
บุคคล  สํานักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์และท่ีเว็บไซต ์http://www.ksc.rmuti.ac.th ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
  ผูท่ี้จะถือวา่ผา่นการคัดเลือก จะตอ้งเปน็ผูท่ี้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในการสอบทฤษฎี     
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  การสอบปฏิบัติ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ การข้ึนบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลําดับจากผู้ท่ีสอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ท่ี
ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า การสอบคัดเลือกครั้งนี้ไม่รับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
จากส่วนราชการอ่ืน 

 

 ๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผ้า่นการสอบคัดเลือก  
  ๘.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ์จะประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือกให้
ทราบภายหลัง  ณ งานบริหารงานบุคคล สํานักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์และทางเว็บไซต์http://www.ksc.rmuti.ac.th 
โดยจะข้ึนบัญชผีูผ้า่นการคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ป ีนับตั้งแต่วันท่ีได้ประกาศข้ึนบัญช ี  

๘.๒ ในกรณีท่ีผู้สอบคัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนท่ีอยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนท่ีอยู่อันเป็นเหตุให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  ไม่อาจเรียกตัวเพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้
จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สอบคัดเลือกได้และจะยื่นคําร้องขอรับการจ้างเปน็พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        
ในภายหลังเม่ือพ้นกําหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้ 

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   
             
 

                                     (รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน) 
        รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



(๑) 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  
สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม 

ลงวันท่ี ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
ช่ือตําแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (Job  Specification) 

..................................... 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
     ๑.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ อาจารย์ 
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน   ๒   อัตรา  
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
  (๒) ทําวิทยานิพนธ์ท่ีมีความเก่ียวข้อง ทางด้านอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว (Non-Ruminant Nutrition) 
หรือ ทําวิทยานิพนธ์ท่ีมีความเก่ียวข้อง ทางด้านสรีระวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Animal Reproductive physiology) 

๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
     ๒.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ อาจารย์ 
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านพืชไร ่ 
  (๒) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ทางพืชไร่  หรือ พืชศาสตร์ 
 

๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 
     ๓.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ อาจารย์   
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา  
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางประมง หรือด้านอาหารสัตว์น้ํา หรือด้านการจัดการทางการ
ประมง หรือด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือประมง หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับทางประมง 
  (๒) มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านการประมง หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการประมง 
  



(๒) 

๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
     ๔.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ อาจารย์   
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๒  อัตรา อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หรือ  วิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  (๒) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  (๓) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  (๔) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

     ๔.๒ ตําแหน่งท่ี ๒ อาจารย์   
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
หรือ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
  (๒) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
หรือ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
  (๓) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
หรือ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
  (๔) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
     ๕.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ อาจารย์   
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา  
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือ วิทยาศาสตรดุษฏี
บัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ หรือ เทคโนโลยีโลจิสติกส ์
  (๒) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส ์ 
หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ หรือ เทคโนโลยีโลจิสติกส ์
  (๓) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์  
หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ หรือ เทคโนโลยีโลจิสติกส ์
  (๔) มีเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส ์
ในสาขาท่ีสมัคร 



     (๓) 
     ๕.๒ ตําแหน่งท่ี ๒ อาจารย์   
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา  
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
หรือ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๒) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๓) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  (๔) มีเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

      ๕.๓ ตําแหน่งท่ี ๓ อาจารย์   
   คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา  
   อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
  (๒) มีคุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมโลหะการ  
หรือ วิศวกรรมการผลิต หรือ วิศวกรรมระบบการผลิต หรือ วิศวกรรมโลจิสติกส์  หรือวิศวกรรมการจัดการ 
  (๓) มีคุณวุฒิปริญญาตรี ท่ีมีพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สถิต ิ

๖. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
     ๖.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ อาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมอาหาร หรือ ทางด้านวิศวกรรมเคมี  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องทางด้านการอาหาร 
  



(๔) 

๗. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
     ๗.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ อาจารย์   
 คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๒,๕๗๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หรือ ฟิสิกส์ประยุกต์ 
  (๒) มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หรือ ฟิสิกส์ประยุกต์ 

๘. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
     ๘.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ อาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๒  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสัตวแพทย์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
เช่น พยาธิวิทยา โลหิตวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 
  (๒) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสัตวแพทย์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
เช่น พยาธิวิทยา โลหิตวิทยา กายวิพากศาสตร์ในสัตว์ สรีรวิทยาในสัตวเลี้ยง 
  (๓) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์ 
  



(๕) 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  
สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม 

ลงวันท่ี ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
ช่ือตําแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (Job  Specification) 

..................................... 

คณะเทคโนโลยสีังคม 
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     ๑.๑ ตําแหน่งท่ี ๑  อาจารย์    
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๓  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์   
หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
            (๒) มีคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์   
หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
๒. สาขาวิชาการท่องเท่ียว  
     ๒.๑ ตําแหน่งท่ี ๑  อาจารย์    
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือ การโรงแรม หรือการบริการ 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
  (๒) มีคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือ การโรงแรม หรือการบริการ 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
  (๓) สามารถใช้โปรแกรม Fidalio, Amadeus, Galileo, Abacas จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  



(๖) 

๓. สาขาวิชาการบัญชี  
     ๓.๑ ตําแหน่งท่ี ๑  อาจารย์    
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบัญชี 
  (๒) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญช ี
  (๓) เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ 
 
๔. สาขาวิชาการจัดการ 
     ๔.๑ ตําแหน่งท่ี ๑  อาจารย์    
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๒  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  (๒) มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ หรือ การจัดการโลจิสติกส์ หรือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หรือ การจัดการระหว่างประเทศ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  (๓) มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป หรือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
หรือ การจัดการสํานักงาน หรือ การจดัการระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
  



(๗) 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ ์
............................................ 

 
๑.  สอบข้อเขียน  น้ําหนักคะแนน จํานวน ๑๐๐ คะแนน  

ใช้เวลาในการสอบ ๒ ช่ัวโมง 

๒.  สอบปฏิบัติ  น้ําหนักคะแนน จํานวน ๑๐๐ คะแนน 
ใช้เวลาในการสอบ ๒ ช่ัวโมง 

๓.  สอบสัมภาษณ์  ๕๐  คะแนน  การแบ่งน้ําหนักคะแนนเป็นดังนี ้
� ประวัติความสามารถประสบการณ์  ๑๐ คะแนน 

� บุคลิกภาพ    ๑๐ คะแนน 

� ความรู ้     ๑๐ คะแนน 

� ท่วงทีวาจา  เชาว์สติปัญญา  ๑๐ คะแนน 

� เจตคติ     ๑๐ คะแนน 
              รวม            ๕๐ คะแนน 

ใช้เวลา  ๑๐ – ๑๕  นาที/คน     
  
 


