
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือย้ายไปสังกัดหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่  2/๒๕๖5 

_______________________ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือ
ย้ายไปสังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่อัตรา 082008 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

   1.1  เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือต าแหน่งอ่ืน                
ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1.2 สังกัดส านักงานอธิการบดี  ส านักงานวิทยาเขต สถาบัน ส านัก หรือกอง                   
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  1.๒  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทุกสาขา 

  1.3  เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนวินัย 

  1.4  ไม่มีภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัด 

  1.5  ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 2.  วัน  เวลาและวิธีการ 

   ผู้สมัคร สามารถ Download แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอย้ายลูกจ้างชั่วคราว 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ที่เว็บไซต์ personnel.rmutsv.ac.th/หัวข้อรับสมัคร
งาน หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ กองบริหารงานบุคคล โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน  
2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในวันและเวลาราชการ  

 3.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

  3.๑  ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน   

  3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

  3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
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  3.4  ให้แนบหลักฐานใบรับรองการท างาน 

  3.5  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

  3.6  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย 

 4.  การประกาศรายช่ือผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

  รายชื่ อผู้ มีสิทธิ์ เข้ ารับการคัด เลื อก จะติดประกาศให้ทราบทั่ วกันในวันที่                                             
10 มิถุนายน 2565 ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
ศรีวิชัย  และทางเว็บไซต์ personnel.rmutsv.ac.th/หัวข้อรับสมัครงาน 

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมจะให้ย้าย
หน่วยงาน โดยจะประเมินผู้สมัครจากความเหมาะสมกับต าแหน่งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน แฟ้มสะสมงาน และสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านตา่ง ๆ 

 6. การประกาศผลการคัดเลือก 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่                
20 มิถุนายน 2565 ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                 
ศรีวิชัย และทางเว็บไซต์ personnel.rmutsv.ac.th/หัวข้อรับสมัครงาน 

            ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5                           

                

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  

สุเทพ ชูกลิ่น



 
ใบสมัครขอย้ายลูกจ้างชั่วคราว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
ชื่อ-สกุล................................................ ต าแหน่ง............................................สังกัด..............................................  
ขอย้ายไปสังกัด .................................................................................... .................................................................. 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร 

๑. ประวัติส่วนตัว 

    ๑.๑  เกิดวันที่...............เดอืน...........................พ.ศ. ................ อายุ......................ปี 

    ๑.๒  ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี................หมูท่ี่.............ตรอก/ซอย.................ถนน................................... 

ต ำบล/แขวง..........................อ ำเภอ/เขต.............................จงัหวดั.......................................... 

     รหสัไปรษณีย ์................................................โทรศพัท.์.......................................................... 

๒. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
           คุณวุฒิ/สาขา                            ปี พ.ศ. ที่จบ                                 ชือ่สถานศึกษา 
    .........................................                ...........................................       ...................................................... 
    .........................................                ...........................................       ...................................................... 
    .........................................                .................. .........................       ...................................................... 

๓.  ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน 
     วัน/เดือน/ปี            ระยะเวลา             รายงานฝึกอบรม/ดูงาน                 จัดโดย 
    .......................     ............................      .................................................       …………………………………… 
    .......................     ............................      .................................................       …………………………………… 
    .......................     ............................      ................................................ .       …………………………………… 

๔. ประวัติการท างานในมหาวิทยาลัย 
               ปี พ.ศ.                                    ต าแหน่ง                                       สังกัด 
    .........................................                ...........................................               ......................................... 
    .........................................                ...........................................               .......... ............................... 
    .........................................                ...........................................               .........................................  
    .........................................                ...........................................               .......... ............................... 
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๕. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย หรือการด าเนินการทางจรรยาบรรณ 
.......................................................................................................... .................................................................. 
.......................................................................................................... .................................................................. 
....................................................................................... ..................................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................. 
 
ส่วนที่ ๒ การปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน 

๑. ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และคุณลักษณะอ่ืน  
(ให้เขียนรายละเอียดพร้อมทั้งปริมาณงาน) 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

๒. ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการขอย้าย 
............................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................... ............................................................. 
  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ) ......................................................ผู้สมัคร  
           (.............................................................) 
        ยื่นใบสมัครวันที่...............เดือน..............................พ.ศ.................. 
 
 
ส่วนที่ ๓ ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
 ยินดีให้ลูกจ้างชั่วคราวย้าย โดย............................................................................ .......................................... 
 ไม่ยินดีให้ลูกจ้างชั่วคราวย้าย เนื่องจาก .................................................................. ...................................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
 
      ลงชื่อ............................................................หัวหน้าหนว่ยงาน 
                                                                     (...........................................................) 

                                                   วันที่................เดือน..........................พ.ศ. .............. 
 

๑
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ส่วนที่ ๔ ส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
     เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้ 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   หลักฐานอื่น ๆ ........................................................... 
 

ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง..................... .................................................. 
สังกัด...........................................................................................................มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้ตรวจเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แล้ว 
 
     (ลงชื่อ).....................................................ผู้รับสมัคร 
               (.......................................................) 
                 วันที่...............เดือน........................พ.ศ................... 
 
 
 

 
 

 


