
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 
 สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  
....................................................... 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
และคณะเทคโนโลยีสังคม  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ อํานาจตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี ๐๓๐/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖
อํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี ๐๙๓๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 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  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย 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 วันนับถึงวันสมัคร 

 ๒.๗ สําเนาหนังสืออนุญาตให้สอบคัดเลือกจากหน่วยงาน ในกรณีท่ีเป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  ๒.๘ หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 

๒.๙  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญ การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล   
จํานวน ๑ ฉบับ  

๒.๑๐ ผู ้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด     
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบคัดเลือกอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
สมัครเข้ารับการ สอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า สําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย 

๓. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
๓.๑  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ท่ีแผนกงาน

ทรัพยากรบุคคลและนิติกร วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันท่ี  ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยดุราชการ) 

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  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับ

การสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร 
สํานักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์และท่ีเว็บไซต ์http://www.ksc.rmuti.ac.th ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๖. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  จะดําเนินการสอบคัดเลือก โดย

วิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม  

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
  ผูท่ี้จะถือวา่ผา่นการคัดเลือก จะตอ้งเปน็ผูท่ี้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในการสอบทฤษฎี     
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  การสอบปฏิบัติ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ การข้ึน
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลําดับจากผู้ท่ีสอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน 
จะให้ผูท่ี้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า การสอบคัดเลือกครั้งนี้ไม่รับโอนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาจากส่วนราชการอ่ืน 

 ๙. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผ้า่นการสอบคัดเลือก  
  ๙.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ์จะประกาศรายชื่อผูผ้า่นการ
คัดเลือกให้ทราบภายหลัง  ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร และทางเว็บไซต ์
http://www.ksc.rmuti.ac.th โดยจะข้ึนบัญชผีูผ้า่นการคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ป ีนับตั้งแต่วันท่ีได้ประกาศ 
ข้ึนบัญช ี 

๙.๒ ในกรณีท่ีผู้สอบคัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนท่ีอยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนท่ีอยู่อันเป็น 
เหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  ไม่อาจเรียกตัวเพ่ือจ้างเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาได้จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สอบคัดเลือกได้และจะยื่นคําร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาในภายหลังเม่ือพ้นกําหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้ 
 

/ประกาศ… 
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   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   
             
 
 
                        (รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน) 

        รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตกาฬสินธุ ์
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  

สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

ลงวันท่ี ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ช่ือตําแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (Job  Specification) 

..................................... 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
     ๑.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ อาจารย์ 
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน   ๑   อัตรา  
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
  (๓) มีคุณวุฒิปริญญาโททางด้านสัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์
  (๔) หากมีประสบการณ์ด้านงานฟาร์ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 
     ๒.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ อาจารย์   
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา  
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางประมง หรือด้านอาหารสัตว์น้ํา หรือด้านการจัดการ
ทางการประมง หรือด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือประมง หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับทางประมง 
  (๒) มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านการประมง หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประมง 
  



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

     ๓.๒ ตําแหน่งท่ี ๒ อาจารย์   
  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา อัตราเงินเดือน  ๒๒,๕๗๐   บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล  
หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล หรือ เครื่องกล 

๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล หรือ  
หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล หรือ เครื่องกล หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล 
 
๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
     ๔.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ 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 
 
  



(๓) 
 

      ๔.๒ ตําแหน่งท่ี ๒ อาจารย์   
  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๒  อัตรา อัตราเงินเดือน  ๒๒,๕๗๐   บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engneering) หรือสาขาวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) หรือ 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistic and Supply Chain) 
  (๒) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง  
หรือด้านบริหารธุรกิจ 
 

๕. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
     ๕.๑ ตําแหน่งท่ี ๑ อาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐  บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสัตวแพทย์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
ทางด้านสัตวแพทย์  
  



(๔) 

 
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 
 
     ๑.๒ ตําแหน่งท่ี ๒  อาจารย์    
  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๒,๕๗๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
  (๒) มีคุณวฒุิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
  (๓) หากมีประสบการณ์สอนหรือทํางานในด้าน Computer Networking หรือ Mobile 
Programming หรือ Multimedia จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  



(๕) 
 
๒. สาขาวิชาการท่องเท่ียว  
     ๒.๑ ตําแหน่งท่ี ๑  อาจารย์    
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือ การโรงแรม  
หรือ การบริการ 
  (๒) มีคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือ การโรงแรม  
หรือ การบริการ 
  (๓) หากมีใบอนุญาตการเป็นมัคคุเทศก์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
๓. สาขาวิชาการบัญชี  
     ๓.๑ ตําแหน่งท่ี ๑  อาจารย์    
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบัญชี 
  (๒) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญช ี
   
๔. สาขาวิชาการจัดการ 
     ๔.๑ ตําแหน่งท่ี ๑  อาจารย์    
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๓  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  (๒) มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ หรือ การจัดการโลจิสติกส์ หรือ  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ การจัดการระหว่างประเทศ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  (๓) มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป หรือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
หรือ การจัดการสํานักงาน หรือ การจัดการระหว่างประเทศ 

 

 



(๖) 
     ๔.๒ ตําแหน่งท่ี ๒  อาจารย์    
  คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  ๑  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๒,๕๗๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 

 

๕. สาขาวิชาสังคมศาสตร ์
     ๕.๑ ตําแหน่งท่ี ๑  อาจารย์    
  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  ๑  อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๐๓๐   บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

   (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา หรือ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
หรือ สาขาวิชาการพัฒนศาสตร์ หรือสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๒) มีวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา หรือ สาขาวิชาสังคม 

สงเคราะห์ศาสตร์ หรือ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หรือสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 

  



หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ ์
สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  
ลงวันท่ี  ๒๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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


