
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 
_________________________ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จ านวน      
๒  อัตรา  

 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่       
๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๕  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร   
    ๒.๑  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้าม     
ตามข้อ  ๘  ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑.๑  สัญชาติไทย 
  ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
  ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

        
  /๒.๒ ส าหรับ... 

  



 
 

-๒- 

  ๒.๒  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ          
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้  ทั้งนี้  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม     
ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๘ 

 ๓.  วัน  เวลา  และวิธีการสมัคร 
  ๓.๑  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ  สามารถสมัคร

ได้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  ทางเว็บไซต์  job.rmutsv.ac.th  เท่านั้น  เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๔  มกราคม  
๒๕๖๕  ถึงวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕  ตามข้ันตอนในเว็บไซต์       

  ๓.๒  ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ภายในวันท าการของธนาคาร  หรือช าระผ่านคิวอาร์โค๊ดที่ปรากฏ                
ในแบบฟอร์มช าระเงิน  โดยจะต้องช าระเงินภายในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕  ก่อนเวลา  ๒๑.๐๐ น.  การรับสมัคร
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

   ๓.๓  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร  ที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  สามารถตรวจสอบ
สถานะการช าระเงินหลังจากช าระเงินแล้ว  ๒  วันท าการ  

  ๓.๔ ผู้ สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ สอบตามประกาศมหาวิทยาลั ย                 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้สมัครที่มีข้อมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ       
รับสมัครเท่านั้น  และสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมบัตรประจ าตัวสอบได้จากระบบ   

 ๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ๔.๑  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑  และข้อ  ๒  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ  
จากสภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕    

  ๔.๒  การสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามข้ันตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
เป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิด
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๓๗ 

  ๔.๓  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรร  
ครั้งนี้  เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร   

          
/๕.เอกสาร... 



 
 

-๓- 

๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 

  ๕.๑  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาสีด 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  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  ส าเนาถูกต้องและลงชื่อ

ก ากับไว้ด้วย 

 ๖.  ค่าธรรมเนียม 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งละ  ๕๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมสอบ            

จะไม่จ่ายคืนทุกกรณ ี

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๕  ณ  กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และทาง
เว็บไซต์  www.rmutsv.ac.th   

 ๘.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่การเลือกสรร 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้                          

 ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 ๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ทีผ่่านการประเมินความรู้ความสามารถ  

ทักษะ  และสมรรถนะ  ต้องสอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึ งจะมีสิทธิสอบ               
ภาคประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง  และจะต้องสอบผ่านภาคการประเมินความเหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน        

   
 

/๑๑.การประกาศ... 
 

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


 
 

 -๔- 

 ๑๑. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๑๑.๑  วันที่   ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  การสอบภาคการสอบข้อเขียน 
  ๑๑.๒  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๑๑.๓  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน  ๒  ปี  นับแต่
วันที่ประกาศ      
 ๑๑.๔  กรณีที่มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ         
ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ที่ได้คะแนนภาค  
การสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากยังคงมีผู้ผ่านภาค
การสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบก่อน  
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 ทั้งนี้  จะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ณ  กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และทางเว็บไซต์  www.rmutsv.ac.th  

 ๑๒. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
   ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ  จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนด   

            ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                           

                
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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สุเทพ ชูกลิ่น



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานทั่วไป 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 
________________________ 

กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   อัตราค่าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐  บาท  จ านวน  
๒  อัตรา 

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกินวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๗ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
เช่น  งานธุรการ งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งานสัญญา  เป็นต้น  หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่
ยากพอควร  เช่น  ร่างโต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม  บันทึก
เรื่องเสนอที่ประชุม  ท ารายงานการประชุม  รายงานอ่ืนๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทุกสาขา 

๒.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft  office  ไดเ้ป็นอย่างดี   
๓.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๒- 
ก าหนดวัน  เวลา  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  และสถานที่เลือกสรร 

วันเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เวลา สถานที่เลือกสรร 
๑๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๕ 

ประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ 
ภาคการสอบข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 
-งานสารบรรณ   
-งานการเงิน 
-งานพัสดุ 
-งานบัญชี 
-งานงบประมาณ 
-งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Application 
Zoom Cloud Meetings  

๒๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๕ 

ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
-ความรู้ความสามารถประสบการณ์ 
(คะแนน  ๒๐  คะแนน) 
-เชาว์ปัญญา  ปฏิภาณ  ไหวพริบ 
(คะแนน  ๒๐  คะแนน) 
-เจตคติ 
(คะแนน  ๒๐  คะแนน) 
-บุคลิกภาพ 
(คะแนน  ๒๐  คะแนน) 
-การมีปฏิสัมพันธ์ท่วงทีวาจา 
(คะแนน  ๒๐  คะแนน) 

๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 


