






































 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 
ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔ 

________________ 

ต าแหน่งที่  ๑๐ อาจารย์  เลขที่ต าแหน่ง  6408101  อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาโท  
๒๕,๐๓๐  บาท  หรือคุณวุฒิปริญญาเอก  ๓๐,๐๓๐  บาท       

หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)                               
จ านวน  ๑  อัตรา     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หรือ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  หรือสาขาวิศวกรรมระบบควบคุม  หรือสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ  หรือสาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล  หรือสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต  
ที่ผ่านรายวิชาทางด้านไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  ไม่ต่ ากว่า  ๕๐  หน่วยกิต  และ 

๒.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
หรือสาขาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  หรือ
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม  หรือสาขาวิศวกรรมการวัดคุม  หรือสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ  และหรือ  

๓.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หรือ
สาขาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  หรือสาขา
วิศวกรรมระบบควบคุม  หรือสาขาวิศวกรรมการวัดคุม  หรือสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 

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

๕.  หากผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สอน  (Training Course for Instructors หรือ IMO model course 
6.09)  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๖.  มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 
 ๗.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

ภาระงานโดยสังเขป 
 ปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการ     
และกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 









 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 
ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔ 

________________ 

ต าแหน่งที่  ๑๒ อาจารย์  เลขที่ต าแหน่ง  6408103  อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาโท  
๒๕,๐๓๐  บาท  หรือคุณวุฒิปริญญาเอก  ๓๐,๐๓๐  บาท       

หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  (เทคโนโลยีอุตสาหการ)                               
จ านวน  ๑  อัตรา     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาช่างกลโรงงาน  หรือสาขา

ช่างเชื่อม  และ 
๒.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  หรือสาขา

วิศวกรรมการผลิต  หรือสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต             
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  หรือสาขาเทคโนโลยีการผลิต  หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาอุตสาหการ  
หรือเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  หรือสาขาเทคโนโลยีการผลิต  หรือประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง  สาขาเครื่องมือกล  และ 

๓.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  หรือ
สาขาวิศวกรรมการผลิต  หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาอุตสาหการ  หรือสาขาการผลิต  หรือ
สาขาแมคคาทรอนิกส์  หรือสาขาเครื่องกล  หรืออุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาอุตสาหการ  หรือ       
การจัดการอุตสาหกรรม  และหรือ  

๔.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  วิศกวรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต          
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  หรือสาขาวิศวกรรมการผลิต 

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

๖.  หากมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือท างานในบริษัทที่ผลิต
ชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม  หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม  จะพิจารณาเป็นพิเศษ   
 ๗.  มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 
 ๘.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

ภาระงานโดยสังเขป 
 ปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการ     
และกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 





















































 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 
ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔ 

________________ 
 
ต าแหน่งที่  ๒๕  อาจารย์  เลขที่ต าแหน่ง  5616102  อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาโท   
                     ๒๕,๐๓๐  บาท  หรือคุณวุฒิปริญญาเอก  ๓๐,๐๓๐  บาท       

หน่วยงานที่บรรจุ วิทยาลัยรัตภูมิ  สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  จ านวน  ๑  อัตรา     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบัญชี  และ 
๒.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต  และหรือ   

       ๓.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบัญชี  หรือบัญชีดุษฎีบัณฑิต  
๔.  กรณีสมัครด้วยคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องเป็นหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์  หากเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้

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

๕.  หากมีประสบการณ์ในการสอนด้านบัญชี  หรือเป็นวิทยากรฝึกอบรมทางบัญชี  จะพิจารณา     
เป็นพิเศษ 

 ๖.  หากมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี  การเงิน  วิจัย  หรืออ่ืน ๆ เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานทางบัญชีและการตัดสินใจทางธุรกิจ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

๗.  หากมีประสบการณ์ในการสอนและมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๘.  มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 

๙.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

ภาระงานโดยสังเขป 
 ปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการ      
และกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ภาระงานโดยสังเขป 
ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแข่งขัน  และสถานที่สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔ 

___________________ 

ต าแหน่งที่  ๒๙ อาจารย์  เลขที่ต าแหน่ง  6404101  อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาโท  
๒๕,๐๓๐  บาท  หรือคุณวุฒิปริญญาเอก  ๓๐,๐๓๐  บาท                 

หน่วยงานที่บรรจุ คณะเกษตรศาสตร์  สาขาเกษตรประยุกต์  (พัฒนาการเกษตรและการจัดการ  
                               ธุรกิจเกษตร)  จ านวน  ๑  อัตรา     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาธุรกิจเกษตร  หรือสาขาการจัดการ 

หรือสาขาการเป็นผู้ประกอบการ  หรือสาขาโลจิสติกส์  หรือสาขาการตลาด  หรือสาขาการบัญชี  หรือบัญชีบัณฑิต 
สาขาการบัญชี  หรือเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  หรือสาขาเศรษฐศาสตร์  และ   

๒.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาธุรกิจเกษตร  หรือสาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตร  หรือศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร  หรือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร  และหรือ  

๓.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการธุรกิจ  หรือปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการ  หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  หรือสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร   

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

๕.  หากมีประสบการณ์ในการสอนทางด้านธุรกิจเกษตร  หรือการท างานด้านการจัดการธุรกิจเกษตร 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

๖.  มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 
 ๗.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

ภาระงานโดยสังเขป 
 ปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการ     
และกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 




































































