
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่การสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางช่ัวคราว  

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่  12/๒๕๖4

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ     
การสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางช่ัวคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย                       
จํานวน 2 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 หรือชําระผ านคิวอารโคด             
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  หรือสําเนาใบปริญญาบตัร ซึ่งผานการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 จํานวน ๑ ฉบับ

๕ .๓ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบรายงานผลการศึกษา  
( )  ซึ่ งผ านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว าสําเร็จการศึกษาภายในวันที่                    
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 21 มกราคม ๒๕๖5  ประกาศรายช่ือผูผานการสอบแขงขันภาคการสอบขอเขียน
๑๑.๒  วันท่ี 31 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

    



รายละเอียดแนบทายประกาศ
1.  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เลขที่อัตรา 092006 คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราคาจาง 

15,000 บาท สังกัด คณะศิลปศาสตร จํานวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงานทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงาน

ที่ตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดของเขตหนาที่  เชน  การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล  สถิติ            
การรายงาน  ชวยวางแผนและติดตามงาน  การติดตอนัดหมาย  จัดงานรับรองและงานพิธีตาง ๆ เตรียม
เรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  จดบันทึก  และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ                     
และรายงานอื่น ๆ ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ติดตามผล
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง  หรือมีลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม  และบริหารงานหลายดาน  เชนงานสารบรรณ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
งานจัดระบบงาน  งานบริหารงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานบริหารอาคารสถานที่                     
งานบริหารการศึกษา  งานกิจการนิสิตนักศึกษา  งานประชาสัมพันธ  งานเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  
งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานสัญญา  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวาน้ี  ทุกสาขา
๒.  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  
3. หากมีความสามารถในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพและโปรแกรมกราฟฟก เชน 

หรือ หรือ  จะพิจารณาเปนพิเศษ
4.  หากมีประสบการณในการทํางานดานประชาสัมพันธ การเขียนขาว การใชอุปกรณบันทึกภาพ

นิ่งและภาพเคลื่อนไหว งานแนะแนวการศึกษา หรืองานที่เกี่ยวของทางดานประชาสัมพันธ จะพิจารณาเปน
พิเศษ

5.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ
วันท่ีสอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานท่ีสอบ

1  มกราคม 
2565

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับ
-งานประกันคุณภาพ  งานบริหารทรพัยากร
บุคคล   งานสารบรรณ   งานการเงิน  
งานพัสดุ  งานบัญชี  และงานงบประมาณ
-การจัดทาํหนังสือราชการ
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร .บ . ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายช่ือ
ผูมสีิทธิเขารบัการสรร
หาและการเลือกสรร

 มกราคม 
2565

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป



2. ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  เลขที่อัตรา  คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราคาจาง              
๑ , ๐ บาท  สังกัด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๑  อัตรา

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  

วิเคราะห  กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง  จัดระบบติดตั้ง  เช่ือมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร  ศึกษา  
วิเคราะห  ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต รวมถึงการเขียนคูมืออธิบายการใชคําสัง่ตาง ๆ  
กําหนดคุณลักษณะ  ติดตั้งและใชเครื่องมือและชุดคําสั่งสื่อสาร  การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ               
ใหคําปรึกษา  แนะนํา  อบรม  เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตาง ๆ แกบุคคลหรือหนวยงาน                      
ที่เกี่ยวของ  ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
2. หากมีความรูทางดานการตัดตอสื่อมัลติมีเดีย โปรแกรมผลิตสื่อการสอน โปรแกรมการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดีย โปรแกรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ โปรแกรมการพัฒนา  หรือ          
หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จะพิจารณาเปนพิเศษ

.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ
วันท่ีสอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานท่ีสอบ

1  มกราคม 
2565

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร
-คอมพิวเตอรเบื้องตน
-เทคโนโลยสีารสนเทศ
-ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
-ระบบปฏิบัติการ และ 
-โปรแกรมสําเรจ็รปู (โปรแกรมสํานักงาน)
-ระบบฐานขอมูล เชน การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ และคําสั่งภาษา 
-การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
( ) 

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายช่ือ
ผูมสีิทธิเขารบัการสรร
หาและการเลือกสรร

 มกราคม 
2565

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป


