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ถึง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

อ้างถึงหนังสือที่ อว. ๐๖๕๕/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้จัดส่งส าเนา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องระยะเวลาและเงื่อนไขในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ และการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทราบและถือปฏิบัติ ความทราบแล้วนั้น  

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวยังมีค าที่สะกดผิด และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแก้ไขค าสะกด
ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ที่ http://personnel.rmutsv. 
ac.th/(หนังสือเวียน) มาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป   
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ระยะเวลา และเงื่อนไขในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการจัดท าผลงาน 

เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระยะเวลา และเงื่อนไข ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ และจัดท าผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการจ้างอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผล
ใช้บังคับ อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลัก และพัฒนาภารกิจอ่ืน
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗.๒ และข้อ ๗.๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓/๓ ข้อ ๔๓/๕ และข้อ ๔๓/๖ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้   

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ระยะเวลา และ
เงื่อนไขในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในประกาศนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
“พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
“พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า  

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
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“พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ  
การแต่งตั ้ง ให้ด ารงต าแหน่ง  หรือร ักษาราชการแทนกรณีเป็นต าแหน่งว ่างไม่ม ีคนครอง ในต าแหน่ ง
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือส่วนงานภายในระดับคณะ สถาบัน ส านัก ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน 
ส านัก หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งด ารงต าแหน่ง หรือรักษาราชการ
แทนในต าแหน่งดังกล่าวอยู่ก่อน หรือตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

“ต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 

ข้อ ๔  พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการต าแหน่งอาจารย์ ซึ่งได้รับการบรรจุเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยก่อนวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งที่สูงขึ้นภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้อธิการบดีสั่งงดเลื่อนค่าตอบแทนในปีนั้น และปีถัดไปจนกว่าจะได้
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเม่ือระยะเวลาตามข้อนี้ครบ ๕ ปีแล้ว ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ให้อธิการบดีบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น เว้นแต่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในเงื่อนไขตามข้อ ๕ 

ข้อ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการต าแหน่งอาจารย์ซึ่งได้รับการบรรจุเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยก่อนวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาจ้างในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ หรือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไป และเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
แล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 

๕.๑ กรณียื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้วแต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
ให้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่อีกครั้งภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้งดเลื่อนค่าตอบแทนในปีนั้น และปีถัดไปจนกว่าจะด าเนินการได้  

ทั้งนี้ เมื่อระยะเวลาตามวรรคหนึ่งครบ ๕ ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ให้อธิการบดีบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น 

๕.๒ กรณีไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาให้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ไม่ส าเร็จการศึกษาแล้วแต่กรณี หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้งดเลื่อนค่าตอบแทน
ในปีนั้น และปีถัดไปจนกว่าจะด าเนินการได้ เมื่อระยะเวลาตามข้อนี้ครบ ๕ ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้อธิการบดีบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น 

๕.๓ กรณีไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และส าเร็จการศึกษา ให้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาแล้วแต่กรณี หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้งดเลื่อนค่าตอบแทน  
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ในปีนั้น และปีถัดไปจนกว่าจะด าเนินการได้ เมื่อระยะเวลาตามข้อนี้ครบ ๗ ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้อธิการบดีบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น 

ข้อ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ก่อนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามข้อ ๔ และ
ข้อ ๕ ให้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งที่สูงขึ้นภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
หรือนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วแต่กรณี หากไม่สามารถด าเนินการได้       
ให้อธิการบดีสั่งงดเลื่อนค่าตอบแทนในปีนั้น และปีถัดไปจนกว่าจะด าเนินการได้ 

ทั้งนี้ เมื่อได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนตั้งแต่
ปีที่ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป  
 ข้อ ๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขณะที่ผู้นั้น          
อยู่ระหว่างการจ้างในสัญญาจ้างระยะแรก หรือระยะที่สอง ให้ถือว่าสิ ้นสุดสัญญาจ้างระยะแรก หรือระยะ     
ที่สองแล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และให้อธิการบดีต่อสัญญาจ้าง
ระยะที่สามแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

ข้อ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่อยู่ระหว่างการจ้าง
ในสัญญาจ้างระยะท่ีหนึ่ง ระยะที่สอง หรือระยะที่สาม จะต้องมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ดังนี้ 

    ๘.๑ ผู้อยู่ระหว่างการจ้างในสัญญาจ้างระยะแรกและเหลือเวลาจ้างตามสัญญาจ้างมากกว่า ๑ ป ี
นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ต้องจัดท ารายงานการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อย ๑ งาน ตามแบบท้าย
ประกาศฉบับนี้ เพื่อประเมินและน าไปใช้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างระยะที่สอง หากไม่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้อธิการบดีไม่ต่อสัญญาจ้างระยะท่ีสองแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น  

    เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง และได้รับการต่อสัญญาจ้างระยะที่สองแล้ว ให้ด าเนินการตาม
ข้อ ๘.๒ และข้อ ๘.๓ วรรคสอง ต่อไปนับแต่วันที่ได้รับการจ้างระยะที่สอง หรือระยะที่สามแล้วแต่กรณี 

 ๘.๒ ผู้อยู่ระหว่างสัญญาจ้างระยะที่สอง และเหลือเวลาจ้างตามสัญญาจ้างตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป     
นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จะต้องมีการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อย ๑ งาน โดยจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน หรืองานวิเคราะห์ หรืองานสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการวิจัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ หรือเป็นผู้วิจัยหลัก โดยผลงานดังกล่าวต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ในการขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และให้
มหาวิทยาลัยน าไปใช้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างระยะท่ีสาม หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้อธิการบดีไม่ต่อ
สัญญาจ้างระยะท่ีสามแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น 

       เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง และได้รับการต่อสัญญาจ้างระยะที่สามแล้ว ให้ด าเนินการตาม
ข้อ ๘.๓ ต่อไปนับแต่วันที่ได้รับการจ้างระยะที่สาม 
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       กรณีเป็นผู้ที่เหลือเวลาจ้างตามสัญญาจ้างระยะที่สองน้อยกว่า ๓ ปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ 
มีผลใช้บังคับ ให้จัดท ารายงานการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อย ๒ งาน ตามแบบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยต้องผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ๑ เรื่อง หากไม่สามารถด าเนินการได้
ให้อธิการบดีไม่ต่อสัญญาจ้างระยะท่ีสามแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น 

๘.๓ เป็นผู้อยู่ระหว่างสัญญาจ้างระยะที่สามในวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จะต้องจัดท า
งานวิจัยสถาบันซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้วิจัยหลักอย่างน้อย ๑ เรื่อง ตามหลักเกณฑ์ในการขอก าหนดต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะในทุก  ๓ ปี งบประมาณ 
นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้อธิการบดีสั่งงดเลื่อนค่าตอบแทน      
ในปีนั้น และปีถัดไปจนกว่าจะด าเนินการได้  

ทั้งนี้ เมื่อได้ส่งงานวิจัยสถาบันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นกรณีที่วันที่ส่งผลงานดังกล่าวอยู่ภายใน
ระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลา ๓ ปีต่อมาให้เริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ครบ ๓ ปี ในครั้งก่อน 

กรณีเป็นผู้ได้รับการต่อสัญญาจ้างระยะที่สามภายหลังวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยให้เริ่มนับระยะเวลาเริ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ได้รับ
การต่อสัญญาจ้างระยะท่ีสาม 

ข้อ ๙ ผลงานตามที่ก าหนดในข้อ ๘ จะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ และเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนางานของมหาวิทยาลัย ซึ่งความสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายข้างต้น อาจเป็นงาน
ที่ก าลังปฏิบัติอยู่ หรือเคยได้ปฏิบัติมาก่อนก็ได้ และให้ถือว่าการจัดท าผลงานนั้นเป็นภาระงานหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากภาระงานตามหน้าที่ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยการจัดท าผลงานจะต้องไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพของงานอ่ืนในหน้าที่ 

ข้อ ๑๐ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับการบรรจุ
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จัดท าผลงานที่แสดงให้เห็นถึง   
การพัฒนางานในหน้าที่โดยน าผลงานตามข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว แต่มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการเพ่ือต่อสัญญาจ้างตามข้อ ๘ 
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการต่อไป และให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้ รับอยู่เดิมจนกว่า
มหาวิทยาลัยจะสั่งต่อ หรือไม่ต่อสัญญาจ้าง 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย        
ท าหน้าที่ประเมินผลงานตามข้อ ๘ โดยน าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้บังคับอยู่มาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่ข้อ ๘.๑ ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมินตามแบบแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ให้หยุดนับระยะเวลาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิช าการตามประกาศนี้ในขณะด ารง
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ต าแหน่งดังกล่าวไปจนกว่าจะพ้นจากการด ารงต าแหน่ง และให้น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการซึ่งจะต้องผ่าน
ในระดับดีข้ึนไปทุกรอบการประเมินระหว่างที่ด ารงต าแหน่ง มาใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างแทน  

พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวให้น าผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการซึ่งจะต้องผ่านในระดับดีขึ้นไปทุกรอบการประเมินระหว่างที่ด ารงต าแหน่ง มาใช้
ประกอบการต่อสัญญาจ้างแทนการจัดท าผลงานตามประกาศนี้  

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้ ก.บ.ม. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

    ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕         

(ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

     ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ระยะเวลา และเงื่อนไขในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการจัดท าผลงาน 

เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศเม่ือวันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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