
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่การสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางช่ัวคราว  

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่  11/๒๕๖4

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ     
การสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางช่ัวคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย                       
จํานวน  4  อัตรา ดังรายละเอียดตอไปนี้

                     ๑. ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

๒.  คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒  เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย

ประกาศนี้
๓.  วัน  เวลาและวิธีการสมัคร

๓.๑  ผูประสงคสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางช่ัวคราว 
สามารถสมัครไดผานระบบรับสมคัรออนไลน  ทางเว็บไซต  . . .   เทานั้น   เริ่มสมัครไดต้ังแต
วันที่  28  ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5  มกราคม  2565 ตามข้ันตอนในเว็บไซต 

๓.๒  ใหนําแบบฟอรมการชําระเงินที่พิมพจากระบบไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร                    
บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในวันทําการของธนาคาร หรือชําระผานคิวอารโคด             
ที่ปรากฏในแบบฟอรมชําระเงิน โดยจะตองชําระเงินภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 การรับสมัคร            
จะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว

 ๓.๓  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร  ที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว สามารถ
ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน หลังจากชําระเงินแลว ๒ วันทําการ

๓.๔ ผู สมัครสามารถตรวจสอบรายช่ือผูมี สิทธิสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย                         
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือเฉพาะผูสมัครที่มีขอมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ               
รับสมัครเทานั้น และสามารถพิมพใบสมัครพรอมบัตรประจําตัวสอบไดจากระบบ

/๔. เงื่อนไข ...
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๔.  เง่ือนไขในการรับสมัคร
๔.๑  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอ ๑ และขอ ๒ โดยตองเปนผูสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 มกราคม 2565

๔.๒  การสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัคร
เขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนผูลงลายมือช่ือและรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตาม
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังนั้นหากผูสมัคร               
จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา            
มาตรา ๑๓๗

๔.๓  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร
จริงและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัครใหครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไม
วาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครเขารับการสรรหาและการ
เลือกสรรอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้นและ
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร  

๕.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนในวันเขารับการสอบภาคการสอบประเมิน
ความเหมาะสมสําหรับตําแหนง

๕.๑  ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ใหติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก
และไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน และลงลายมือช่ือในใบสมัครใหครบถวน  

๕.๒  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผานการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 จํานวน ๑ ฉบับ

๕ .๓ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบรายงานผลการศึกษา  
( )  ซึ่ งผ านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว าสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี                    
5 มกราคม 2565 จํานวน ๑ ฉบับ

๕.๔  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๖  ใบรับรองแพทย จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๗  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว หรือ 

ช่ือสกุล หลักฐานการผานการเกณฑทหาร จํานวน ๑ ฉบับ      
๕.๘  ใหแนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผานงาน (ถามี)  
๕.๙  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา สําเนาถูกตองและลงช่ือ

กํากับไวดวย

/๖.คาธรรมเนียม ...
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๖.  คาธรรมเนียม
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบตําแหนงละ ๓๐๐ บาท และคาธรรมเนียมสอบ              

จะไมจายคืนทุกกรณี

๗.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร
รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศใหทราบทั่วกันในวันที่                

10 มกราคม 2565 ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
ศรีวิชัย  และทางเว็บไซต . . .   

๘.  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี

๙.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี             

๑๐. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและการเลือกสรร ตองเปนผูที่สอบผานภาคการสอบ

ขอเขียนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  และจะตอง             
สอบผานภาคการประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบผาน  

การจางและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน จะจางและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูผาน
การสอบแขงขัน  

๑๑. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสอบแขงขัน
๑๑.๑  วันท่ี 17 มกราคม ๒๕๖5  ประกาศรายช่ือผูผานการสอบแขงขันภาคการสอบขอเขียน
๑๑.๒  วันท่ี 24 มกราคม ๒๕๖5  ประกาศรายช่ือผูผานการสอบแขงขัน
๑๑.๓  การข้ึนบัญชีผูผานการสอบแขงขันได จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป          

นับแตวันที่ประกาศ
๑๑.๔   กรณีที่มีผูผานการสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ผานการสอบแขงขัน           

ที่ ไดคะแนนภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงมากกวา เปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา       
หากยังคงมีผูผานภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดรับ               
เลขประจําตัวผูสมัครสอบกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

ทั้งนี้ จะติดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต  . . .

/๑๒.การจัดทําสญัญา ...
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๑๒. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและการเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว
ผูผานการสรรหาและการเลือกสรรและไดรับการจางเปนลูกจางช่ัวคราว จะตอง          

ทําสัญญาจางตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกําหนด  

           ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖4                          

               

(ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ชูกลิ่น)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

ที่    



รายละเอียดแนบทายประกาศ
1.  ตําแหนงอาจารย เลขที่อัตรา 091021 คุณวุฒิปริญญาโท สังกัด คณะศิลปศาสตร 
     สาขาภาษาตางประเทศ อัตราคาจาง ๑๗,500 บาท  จํานวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  เปนที่ปรึกษาของนิสิต

นักศึกษา  คนควาวิจัยทางวิชาการช้ันสูง  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาภาษาอังกฤษ  หรือสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

หรือสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล หรือสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาภาษาเพื่อการพัฒนา (ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
หรือสาขาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาและวัฒนธรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ  
และ

๒.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการแปลภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาและวัฒนธรรม
(การแปลภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษ  หรือสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ  หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษานานาชาติ หรือสาขาภาษาศาสตร  หรือสาขาภาษาศาสตรประยุกต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับ
ภาษาอังกฤษ  ซึ่งเปนหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ  หรือ

๓.  หากเปนหลักสูตรที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมีบทความวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยเปนผูวิจัยหลักใน
งานวิจัยเรื่องนั้น ๆ 

๔ .   หากมีผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในรอบ ๕ ปยอนหลัง                  
จะพิจารณาเปนพิเศษ

๕.  มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐานไดเปนอยางดี
๖ .  หากมีประสบการณ ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับ วิทยาลัย  หรือมหาวิทยาลัย                   

จะพิจารณาเปนพิเศษ
๗.  มีความรูความสามารถในการทําวิจัย
๘.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ
วันท่ีสอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานท่ีสอบ

12 มกราคม 
2565

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับ
-
-

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายช่ือ
ผูมสีิทธิเขารบัการสรร
หาและการเลือกสรร

19 มกราคม 
2565

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)
-เตรียมเนือ้หาในรายวิชาที่ตนเองถนัด   
เพื่อทดสอบการสอนประกอบการสัมภาษณ 

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป



2.  ตําแหนงอาจารย  เลขที่อัตรา  051028  คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
     สาขาการจัดการ (หลักสูตรการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส) 
     อัตราคาจาง  ๑๗,500  บาท จํานวน  ๑  อัตรา

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  เปนที่ปรึกษาของนิสิต

นักศึกษา  คนควาวิจัยทางวิชาการช้ันสูง  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการจัดการสํานักงาน  หรือสาขาการจัดการสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส  หรือสาขาการจัดการ  หรือสาขาการจัดการทั่วไป  หรือสาขาการจัดการสารสนเทศ                 
หรือสาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล  หรือสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ             
หรือสาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร หรือสาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาการประกอบการ
และการจัดการ  และ

๒.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ                
การจัดการ หรือสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการจัดการธุรกิจ ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีทําวิทยานิพนธ  หรือ

๓.  หากเปนหลักสูตรที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมีบทความวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ              
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยเปนผูวิจัยหลัก
ในงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ 

4.  หากมีผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของจะพิจารณาเปนพิเศษ
5.  มีความรูความสามารถในการทําวิจัย
6.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ
วันท่ีสอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานท่ีสอบ

12 มกราคม 
2565

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับ
- การจัดการสํานักงาน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดการเชิงกลยุทธ

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายช่ือ
ผูมสีิทธิเขารบัการสรร
หาและการเลือกสรร

19 มกราคม 
2565

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)
-เตรียมเนือ้หาในรายวิชาที่ตนเองถนัด   
เพื่อทดสอบการสอนประกอบการสัมภาษณ 

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป



3.  ตาํแหนงอาจารย  เลขที่อัตรา  051029  คุณวุฒิปริญญาโท  สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
     สาขาการจัดการ (หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย) อัตราคาจาง ๑๗,500 บาท 
     จํานวน  ๑  อัตรา

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  เปนที่ปรึกษาของนิสิต

นักศึกษา  คนควาวิจัยทางวิชาการช้ันสูง  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี  สาขาการจัดการ หรือสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย หรือ

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือสาขาการบริหารงานบุคคล หรือสาขาทุนมนุษย และ
๒.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย หรือสาขาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย หรือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร หรือสาขาการบริหารงานบุคคล หรือ
สาขาทุนมนุษย หรือสาขาทุนมนุษยและการจัดการองคกร หรือสาขาเศรษฐศาสตรแรงงานและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ  หรือ

๓.  หากเปนหลักสูตรที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมีบทความวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยเปนผูวิจัยหลักใน
งานวิจัยเรื่องนั้น ๆ 

4.  หากมีผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวของจะพิจารณาเปนพิเศษ
5.  มีความรูความสามารถในการทําวิจัย
6.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ
วันท่ีสอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานท่ีสอบ

12 มกราคม 
2565

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับ
- การจัดการทรัพยากรมนุษย
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายช่ือ
ผูมสีิทธิเขารบัการสรร
หาและการเลือกสรร

19 มกราคม 
2565

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)
-เตรียมเนือ้หาในรายวิชาที่ตนเองถนัด   
เพื่อทดสอบการสอนประกอบการสัมภาษณ 

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป



4.  ตาํแหนงอาจารย  เลขที่อัตรา  051033  คุณวุฒิปริญญาโท  สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการ (หลักสูตรการจัดการท่ัวไป) อัตราคาจาง  ๑๗,500  บาท  จาํนวน  ๑  อัตรา

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  เปนที่ปรึกษาของนิสิต

นักศึกษา  คนควาวิจัยทางวิชาการช้ันสูง  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขา และ
๒.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีทําวิทยานิพนธ  หรือ
๓.  หากเปนหลักสูตรที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมีบทความวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยเปนผูวิจัยหลักใน
งานวิจัยเรื่องนั้น ๆ 

4.  มีความรูความสามารถในการทําวิจัย
5.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ
วันท่ีสอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานท่ีสอบ

12 มกราคม 
2565

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับ
- เศรษฐศาสตรจลุภาคและเศรษฐศาสตร
มหภาค

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายช่ือ
ผูมสีิทธิเขารบัการสรร
หาและการเลือกสรร

19 มกราคม 
2565

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)
-เตรียมเนือ้หาในรายวิชาที่ตนเองถนัด   
เพื่อทดสอบการสอนประกอบการสัมภาษณ 

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป


