
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางชั่วคราว  

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๕

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ     
การสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
จํานวน  6  อัตรา ดังรายละเอียดตอไปนี้

                     ๑. ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี

๒.  คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒  เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย

ประกาศน้ี
๓.  วัน  เวลาและวิธีการสมัคร

๓.๑  ผูประสงคสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว 
สามารถสมัครไดผานระบบรับสมัครออนไลน  ทางเว็บไซต  . . .   เทานั้น   เริ่มสมคัรไดตั้งแต
วันที่  20  มิถุนายน  256๕ ถึงวันที่  24  มิถุนายน  256๕ ตามข้ันตอนในเว็บไซต 

๓.๒  ใหนําแบบฟอรมการชําระเงินที่พิมพจากระบบไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร                    
บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันทําการของธนาคาร หรือชําระผานคิวอารโคด              
ที่ปรากฏในแบบฟอรมชําระเงิน โดยจะตองชําระเงินภายในวันท่ี 24 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 21.00 น.  
การรับสมัครจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว

 ๓.๓  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร  ที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว สามารถ
ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน หลังจากชําระเงินแลว ๒ วันทําการ

๓.๔ ผู สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่ อผู มีสิทธิ์ สอบตามประกาศมหาวิทยาลัย                        
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผูสมัครที่มีขอมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ               
รับสมัครเทานั้น และสามารถพิมพใบสมัครพรอมบัตรประจําตัวสอบไดจากระบบ

/๔. เงื่อนไข ...
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๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑ และขอ ๒ โดยตองเปนผูสําเร็จเปน
ผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาสาํเร็จการศึกษาภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

๔.๒  การสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัคร
เขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตาม
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังนั้นหากผูสมัคร               
จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา            
มาตรา ๑๓๗

๔.๓  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร
จริงและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไม
วาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครเขารับการสรรหาและการ
เลือกสรรอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการสรรหาและการเลือกสรรคร้ังนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้นและ
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร  

๕.  เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันเขารับการสอบภาคการสอบประเมิน
ความเหมาะสมสําหรับตําแหนง

๕.๑  ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ใหติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก
และไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน และลงลายมือช่ือในใบสมัครใหครบถวน  

๕.๒  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผานการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 24 มถุินายน 2565 จํานวน ๑ ฉบับ

๕ .๓ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบรายงานผลการศึกษา  
( )  ซึ่ งผานการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาสํา เร็จการศึกษาภายในวันที่                     
24 มิถุนายน 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 หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ 

ชื่อสกุล หลักฐานการผานการเกณฑทหาร จํานวน ๑ ฉบับ      
๕.๘  ใหแนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผานงาน (ถามี)  
๕.๙  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา สําเนาถูกตองและลงชื่อ

กํากับไวดวย

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

จะไมจายคืนทุกกรณี

๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศใหทราบทั่วกันในวันท่ี                

30 มิถุนายน 256๕ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
ศรีวิชัย  และทางเว็บไซต . . .   

๘.  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี

๙.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี             

๑๐. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและการเลือกสรร ตองเปนผูที่สอบผานภาคการสอบ

ขอเขียนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนง และจะตอง             
สอบผานภาคการประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบผาน  

การจางและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน จะจางและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูผาน
การสอบแขงขัน  

๑๑. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการสอบแขงขัน
๑๑ .๑  วันที่  12 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่ อผู ผ านการสอบแข งขัน                      

ภาคการสอบขอเขียน
๑๑.๒  วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผูผานการสอบแขงขัน
๑๑.๓  การข้ึนบัญชีผูผานการสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป          

นับแตวันที่ประกาศ
๑๑.๔   กรณีที่มีผูผานการสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ผานการสอบแขงขัน           

ที่ไดคะแนนภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงมากกวา เปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา      
หากยังคงมีผูผานภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดรับ               
เลขประจําตัวผูสมัครสอบกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

ทั้งนี้ จะติดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต  . . .

/๑๒.การจัดทําสัญญา ...
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๑๒. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและการเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว
ผูผานการสรรหาและการเลือกสรรและไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว จะตอง          

ทําสัญญาจางตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกําหนด  

           ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๕                        

               

(ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ชูกลิ่น)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 



รายละเอียดแนบทายประกาศ

๑. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราคาจาง  ๑๕,๐๐๐  บาท  
จํานวน  3  อัตรา ดังนี้

1. สังกัด กองนโยบายและแผน เลขที่อัตรา 012002 จํานวน  ๑  อัตรา
2. สังกัด คณะศิลปศาสตร เลขที่อัตรา 0๙20๐๕ จํานวน  ๑  อัตรา
3. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร เลขที่อัตรา 082008 จํานวน  ๑  อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงานทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงาน

ที่ตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดของเขตหนาที่  เชน  การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล  สถติิ            
การรายงาน  ชวยวางแผนและติดตามงาน  การติดตอนัดหมาย  จัดงานรับรองและงานพิธีตาง ๆ เตรียม
เรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  จดบันทึก  และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ                     
และรายงานอ่ืน ๆ ทําเร่ืองติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ติดตามผล
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง  หรือมีลักษณะงานท่ีตอง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม  และบริหารงานหลายดาน  เชนงานสารบรรณ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
งานจัดระบบงาน  งานบริหารงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานบริหารอาคารสถานที่                     
งานบริหารการศึกษา  งานกิจการนิสิตนักศึกษา  งานประชาสัมพันธ  งานเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  
งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานสัญญา  เปนตน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้  ทุกสาขา
๒.  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  
3.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธกีารสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ 
วันที่สอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานที่สอบ

6 กรกฎาคม
256๕

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับ
- งานประกันคุณภาพ  งานบริหารทรัพยากร
บุ คคล   งานสารบรรณ   งานการ เ งิน  
งานพัสดุ  งานบัญชี  และงานงบประมาณ
- การจัดทําหนังสือราชการ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

๑๓.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการสรร
หาและการเลือกสรร

1 สิงหาคม 
256๕

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป



2. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราคาจาง  ๑๕,๐๐๐  บาท               
สังกัด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เลขที่อัตรา 032004 จํานวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน ในรูปแบบตาง ๆ เชน 

แผนพับ ใบปลิว ติดบอรด  หรือผานสื่อมวลชนตาง ๆ การเขียนขาว งานแนะแนวการศึกษา งานพิธีกร 
จัดทําเอกสาร และผลิตบทความ รวมถึงงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ งานสารบรรณ งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเอกสาร งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน        
งานบริหารการศึกษา เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้  ทุกสาขา
๒.  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  
3. หากมีความสามารถในการเขียนขาวเพ่ือประชาสัมพันธ การใชอุปกรณบันทึกภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบส่ือสิ่งพิมพและโปรแกรม  เชน 
/  ได จะพิจารณาเปนพิเศษ

4. หากมีประสบการณดานประชาสัมพันธ หรือการเขียนขาว หรืองานแนะแนวการศึกษา หรืองาน
พิธีกร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ จะพิจารณาเปนพิเศษ

5.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานที่สอบ 
วันที่สอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานที่สอบ

6 กรกฎาคม
256๕

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับ
- งานประกันคุณภาพ  งานบริหารทรัพยากร
บุ คคล   งานสารบรรณ   งานการ เ งิน  
งานพัสดุ  งานบัญชี  และงานงบประมาณ
- การจัดทําหนังสือราชการ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- ความรูพื้นฐานดานงานประชาสัมพันธ 

๑๓.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการสรร
หาและการเลือกสรร

1 สิงหาคม 
256๕

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป



๓.  ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  เลขที่อัตรา  162002  คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราคาจาง  
๑๕ ๐๐๐  บาท  สังกัดกองกลาง  จํานวน  ๑  อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานโสตทัศนศึกษา  ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ

นํามาดัดแปลงและเผยแพรในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณตาง ๆ การเลือกใชเทคนิคหรืออุปกรณในการสอน  
การบรรยาย  การประชุม  การฝกอบรมและนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  และแผนงานของ
สวนราชการตาง ๆ การควบคุมการใช  การจัดหาและการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณตาง ๆ  และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  หรือ

เทคโนโลยีบัณฑิต หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ
๒.  หากมีความรู ความสามารถทางดานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย ระบบโทรศัพท ระบบเสียง 

และสามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟาได จะพิจารณาเปนพิเศษ
๓.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ 
วันที่สอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานที่สอบ

6 กรกฎาคม
256๕

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ 
คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับ
- ความรูเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
- การติดตั้งและการใชงานระบบภาพ ระบบ
เสียง และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
- คอมพิวเตอรเบื้องตนและระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต
- ความรูเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศนและสื่อ
ออนไลน

๑๓.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการ
สรรหาและการ
เลือกสรร

1 สิงหาคม 
256๕

๒.  ภาคการสอบประเมินความ
เหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ 
๑๐๐ คะแนน)

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป



๔. ตําแหนงวิศวกรโยธา  เลขที่อัตรา 222002 คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราคาจาง  ๑๕ ๐๐๐  บาท  
ประจํากองนโยบายและแผน  จํานวน  ๑  อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณ

ดานวิศวกรรมโยธา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาขอมูลและสถิติตาง ๆ เพ่ือเปนหลักเกณฑ
ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานดานวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม
โยธา สํารวจ ซอมแซม บํารุงรักษาในดานวิศวกรรมโยธา ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหบริการวิชาการ ชวยสอน 
หรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ ทางวิศวกรรมศาสตร                   

ดานวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
2.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด
3.  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  
4.  หากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางกอสราง หรือสาขาโยธา   

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
5.  หากมีความสามารถในการใชโปรแกรม และการคํานวณราคากลางงานราชการ    

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
6.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ 
วันที่สอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานที่สอบ

6 กรกฎาคม
256๕

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับ
- งานศึกษาและวิเคราะหขอมูลทาง
วิศวกรรมเพ่ือการวางแผนโครงการเกี่ยวกับ
วิศวกรรมดานตาง ๆ เพ่ือการวิเคราะห 
วิจัย คนควา และออกแบบวางแผนผัง
ทางดานวิศวกรรม
- งานชวยวิศวกรระดับสูง ศึกษาคนควา
เรื่องตาง ๆ ประกอบการวิเคราะหวิจัย 
แกไข และปรับปรุงงานวิศวกรรม เพ่ือให
การปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงดวยดี 

09.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการสรร
หาและการเลือกสรร

1 สิงหาคม 
256๕

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป


