
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
               สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (ต าแหน่งวิชาการ)  โดยวิธีการสอบแข่งขัน 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 
_____________________ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา        
และเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จ านวน  ๒  อัตรา 

    ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๒๔   และมาตรา   ๒๗   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และข้อ  ๙  ข้อ  ๑๒  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คุณวุฒิปริญญาโท-เอก  จ านวน  ๒  อัตรา  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ๑.  ชื่อต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป   
 ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ๒.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๗  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วย           
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  สัญชาติไทย 
  (๒)  อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ 

  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข               

 (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
  (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (๒)  เป็นคนวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ

เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ  ก.พ.อ. 
           

/(๓)เป็นผู้... 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
  (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น   
  (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด      

ที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย    

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือกฎหมายอื่น 
  (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
 ๒.๒  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ   

การคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้  ทั้งนี้   อาศัยอ านาจตามหนังสือกรมสารบรรณ  
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่  นว  ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕      
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘  โดยอนุโลม 

 ๓.  วัน  เวลาและวิธีการสมัคร 
  ๓.๑  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย  สามารถสมัครได้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  ทางเว็บไซต์  job.rmutsv.ac.th  เท่านั้น  เริ่มสมัครได้
ตั้งแต่วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕  ถึงวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕  ตามข้ันตอนในเว็บไซต์   
  ๓.๒   ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ภายในวันท าการของธนาคาร  หรือช าระผ่านคิวอาร์โค๊ดที่ปรากฏ                
ในแบบฟอร์มช าระเงิน  โดยจะต้องช าระเงินภายในวันที ่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕  ก่อนเวลา  ๒๑.๐๐ น. การรับ
สมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

   ๓.๓   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  ที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  สามารถ
ตรวจสอบสถานะการช าระเงินหลังจากช าระเงินแล้ว  ๒  วันท าการ  

  ๓.๔  ผู้ สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่ อผู้ มี สิทธิ สอบตามประกาศมหาวิทยาลั ย                 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้สมัครที่มีข้อมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ       
รับสมัครเท่านั้น  และสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมบัตรประจ าตัวสอบได้จากระบบ 

 ๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ๔.๑  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑  และข้อ  ๒  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕ 

         
 /๔.๒การสมัคร... 

 
 



 
-๓- 

  ๔.๒  การสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๓๗ 

  ๔.๓  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรอันมี
ผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า    
การรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้   เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร   

  ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันเข้ารับการสอบภาคการสอบประเมินความ
เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 

  ๕.๑  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ
ไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด  ๑ นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน   

  ๕.๒  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาใบปริญญาบัตร  ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก               
สภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๕.๓  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก       
สภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕  จ านวน  ๑  ฉบับ   

  ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๖  ใบรับรองแพทย์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๗  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  หรือ      

ชื่อสกุล  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ๑  ฉบับ       
  ๕.๘  ผู้สมัครซึ่งไม่ใช่ผู้จบการศึกษาในหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์  ให้ส าเนา  ปก  

สารบัญ  และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  แนบมาด้วย 
  ๕.๙  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง  ไม่เกิน  ๒  ปี นับจากวันที่ยื่น       

ใบสมัคร  (ถ้ามี) 
     (๑)  TOEFL 
       - Paper Based  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  คะแนน 
     - Computer Based  ไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  คะแนน 
     - Internet Based  ไม่น้อยกว่า  ๖๐  คะแนน 
    (๒)  IELTS  ไม่น้อยกว่า  ๕  คะแนน 
    (๓)  TOEIC  ไม่น้อยกว่า  ๕๕๐  คะแนน 
    (๔)  TU-GET  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  คะแนน    
    (๕)  CU-TEP  ไม่น้อยกว่า  ๖๐  คะแนน  
    (๖)  TOEFL ITP  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  คะแนน 

           /๕.๑๐ในส าเนา.. 
 
 



 
-๔- 

  ๕.๑๐  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  ส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย 

 ๖.  ค่าธรรมเนียม 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งละ  ๕๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมสอบ            

จะไม่จ่ายคืนทุกกรณ ี   

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่         

๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ณ  กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
ศรีวิชัย  และทางเว็บไซต์  www.rmutsv.ac.th   

 ๘.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้                          

 ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 ๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
  ผู้ที่ จะถือว่า เป็นผู้ผ่ านการสรรหาและการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ ที่ สอบผ่าน            

ภาคภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อย  ๕๐  หากไม่ผ่านเกณฑ์ภาคการสอบภาษาอังกฤษจะไม่พิจารณาผลการสอบ
ภาคการสอบข้อเขียน  เว้นแต่ผู้ที่ได้ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษตามข้อ  ๕.๙  ให้ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาคการสอบ
ภาษาอังกฤษ  และต้องสอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะมีสิทธิสอบภาคประเมิน
ความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง  และจะต้องสอบผ่านภาคการประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  ๖๐  จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน        

  การจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  จะจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน               
การสอบแข่งขัน  และไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน 

 ๑๑. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
 ๑๑.๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคการสอบ
ภาษาอังกฤษ  และภาคการสอบข้อเขียน 
  ๑๑.๒  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
 ๑๑.๓  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้  จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน  ๒  ป ี      
นับแต่วันที่ประกาศ    
 ๑๑.๔  กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน  
ที่ได้คะแนนภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า      
หากยังคงมีผู้ผ่านภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้รับ      
เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบก่อน  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 ทั้งนี้  จะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ณ  กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และทางเว็บไซต์  www.rmutsv.ac.th  

/๑๒.การจัดท า... 
 
 

http://www.rmutsv.ac.th/
http://www.rmutsv.ac.th/


     
-๕- 

 ๑๒. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนด  และการจ้างครั้งแรกก าหนด
ระยะเวลาการจ้าง  ๑  ปี  เพ่ือทดลองปฏิบัติหน้าที่  และหากการทดลองปฏิบัติหน้าที่มีผลการประเมินว่าเป็นผู้
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ า
มหาวิทยาลัยก าหนด  จะได้รับการท าสัญญาจ้างระยะแรกมีก าหนดเวลาสี่ปี 

            ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                           

                
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  

  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุเทพ ชูกลิ่น



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 
ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 

________________ 
 
ต าแหน่งที่  ๑ อาจารย์  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๘๒๑๑๐๔ อัตราค่าตอบแทน   คุณวุฒิปริญญาโท  

๒๕,๐๓๐  บาท  หรือคุณวุฒิปริญญาเอก  ๓๐,๐๓๐  บาท       

หน่วยงานที่บรรจุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                             (เทคโนโลยีปิโตรเลียม)  จ านวน  ๑  อัตรา     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล  หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ  หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและ    
การออกแบบ  หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน  หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต  หรือ
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  หรือสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  
หรือประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  หรือสาขาเทคนิคการผลิต  (เครื่องกล)  หรือสาขา Advanced Mechanical Engineering 
หรือสาขา Mechanical Engineering Design with Management หรือสาขา Mechanical Engineering Management 
และ 

๒.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ  หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
และการออกแบบ หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน  หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต  
หรือสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  หรือสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม  หรือสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  
หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หรือสาขา Advanced Mechanical Engineering หรือสาขา Mechanical 
Engineering Design with Management หรือสาขา Mechanical Engineering Management หรือครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  หรือสาขาเครื่องกล  และหรือ   

๓.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  หรือวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หรือ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ  หรือ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ  หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน  หรือสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต  หรือสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  หรือสาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล  หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หรือสาขา Advanced Mechanical Engineering หรือ
สาขา Mechanical Engineering Design with Management หรือสาขา Mechanical Engineering Management   

๔.  กรณีสมัครด้วยคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องเป็นหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์  หากเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้
ท าวิทยานิพนธ์ต้องมีบทความวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยเป็นผู้วิจัยหลักในงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ  
 ๕.  มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 

๖.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
  
 
 



 
-๒- 

ภาระงานโดยสังเขป 
 ปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการ      
และกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขัน 

วันสอบแข่งขัน วิธีการสอบแข่งขัน เวลา สถานทีส่อบแข่งขัน 
๑๐  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๑. ภาคการสอบภาษาอังกฤษ  (๑๐๐  คะแนน) 
-ทางด้านการฟัง  การอ่าน  โครงสร้าง         
และไวยากรณ์  และค าศัพท์ 
หมายเหตุ  กรณีผู้สมัครที่ยื่นผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์  ไม่ต้องสอบ        
ในภาคการสอบภาษาอังกฤษ 

๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป ผ่านระบบ Application 
Zoom Cloud Meetings  

๒. ภาคการสอบข้อเขียน  (๑๐๐  คะแนน) 
-การซ่อมบ ารุงและดูแลเครื่องจักรกล  อุปกรณ์
วัดและควบคุม เครื่องยนต์   
-ความปลอดภัยในการท างาน ปั๊มและ 
คอมเพรสเซอร์  

๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

๒๓  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๕ 

๓. ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม 
ส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ ์ ๑๐๐  คะแนน) 
-เตรียมเนื้อหาเพ่ือทดสอบการสอนประกอบ  
การสัมภาษณ์ 

๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 
ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 

________________ 
 
ต าแหน่งที่  ๒  อาจารย์  เลขที่ต าแหน่ง  6309101 อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาโท   
                               ๒๕,๐๓๐  บาท  หรือคุณวุฒิปริญญาเอก  ๓๐,๐๓๐  บาท       

หน่วยงานที่บรรจุ คณะศิลปศาสตร์  สาขาคหกรรมศาสตร์  (อาหารและโภชนาการ)  จ านวน  ๑  อัตรา    

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คหกรรมศาสตรบัณฑิต  หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาหาร

และโภชนาการ  หรือสาขาอาหารโภชนาการและการก าหนดอาหาร  หรื อสาขาอาหารโภชนาการและ          
การประยุกต์  หรือสาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  หรือสาขาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร  หรือสาขา
โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร  หรือสาขาคหกรรมศาสตร์  หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์  และ 

๒.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
หรือสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาอาหารและโภชนาการ  หรือสาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
หรือสาขาโภชนศาสตร์  หรือสาขาโภชนวิทยา  หรือสาขาอาหารและโภชนาการเพ่ือการพัฒนา  หรือสาขาการจัดการ
ระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ  หรือสาขาโภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ  และหรือ   

๓.  ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบันฑิต  หรือวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต       
สาขาอาหารและโภชนาการ  หรือสาขาโภชนศาสตร์  หรือสาขาโภชนาการ  หรือสาขาคหกรรมศาสตร์ 

๔.  กรณีสมัครด้วยคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องเป็นหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์  หากเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้
ท าวิทยานิพนธ์ต้องมีบทความวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยเป็นผู้วิจัยหลักในงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ  

๕.  หากมีประสบการณ์ในการท างานหรือสอนด้านอาหารและโภชนาการ  หรือมีความช านาญในการ
ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม  หรือมีประสบการณ์ในการท างานในโรงพยาบาล  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๖.  มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 

๗.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

ภาระงานโดยสังเขป 
 ปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการ      
และกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 -๒- 

ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขัน 

วันสอบแข่งขัน วิธีการสอบแข่งขัน เวลา สถานทีส่อบแข่งขัน 
๑๐  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๑. ภาคการสอบภาษาอังกฤษ  (๑๐๐  คะแนน) 
-ทางด้านการฟัง  การอ่าน  โครงสร้าง         
และไวยากรณ์  และค าศัพท์ 
หมายเหตุ  กรณีผู้สมัครที่ยื่นผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์  ไม่ต้องสอบ        
ในภาคการสอบภาษาอังกฤษ 

๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป ผ่านระบบ Application 
Zoom Cloud Meetings 

๒. ภาคการสอบข้อเขียน  (๑๐๐  คะแนน) 
-การเตรียมและการประกอบอาหาร 
-การบริการอาหาร 
-โภชนาการ 
-โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 

๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

๒๓  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๕ 

๓. ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม 
ส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ ์ ๑๐๐  คะแนน) 
-เตรียมเนื้อหาเพ่ือทดสอบการสอนประกอบ  
การสัมภาษณ์ 

๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


