
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเขา้เป็นลูกจ้างช่ัวคราว   

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย (ต าแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก 
ครั้งที่  7/๒๕๖4 

_______________________ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ     
การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
จ านวน  1  อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

                     ๑.  ชื่อต าแหนน่ง คณสสมบัตเเพาาสส านรับต าแหนน่ง าารสงานดยสสังเข  
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒.  คณสสมบัตเของผู้สมัคร 
   ๒.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  ๒.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

 ๓.  วัน  เวลาแหลสวเธีการสมัคร 

  ๓.๑  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
สามารถสมัครได้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  ทางเว็บไซต์  job.rmutsv.ac.th  เท่านั้น   เริ่มสมัครได้ต้ังแต่
วันที่  4  สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 10  สิงหาคม  2564 ตามขั้นตอนในเว็บไซต ์   
  ๓.๒  ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์                    
บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันท าการของธนาคาร หรือช าระผ่านคิวอาร์โค๊ด             
ที่ปรากฏในแบบฟอร์มช าระเงิน โดยจะต้องช าระเงินภายในวันที่ 10  สิงหาคม  2564 การรับสมัคร            
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

   ๓.๓  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  ที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว 
สามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงิน หลังจากช าระเงินแล้ว ๒ วันท าการ 

  ๓.๔ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้สมัครที่มีข้อมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ               
รับสมัครเท่านั้น และสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมบัตรประจ าตัวสอบได้จากระบบ 

  

/๔. เงื่อนไข ... 

 



 

-๒- 

 ๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

  ๔.๑  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จ 

  ๔.๒  การสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นหากผู้สมัคร               
จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา           
มาตรา ๑๓๗ 

  ๔.๓  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร
จริงและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและ
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร   

  ๕.  เอกสารแหลสนลักฐานที่ต้องน ามาสื่นในวันเข้ารับการสอบาาคการสอบ รสเมเน
ความเนมาสสมส านรับต าแหนน่ง 

  ๕.๑  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน   

  ๕.๒  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 10  สิงหาคม  2564 จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๕.๓ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  
(Transcript)  ซึ่ งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่                    
10  สิงหาคม  2564 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 าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ 
ชื่อสกุล หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน ๑ ฉบับ       

  ๕.๘  ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน (ถ้ามี)     

  ๕.๙  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย 

 /๖.ค่าธรรมเนียม ... 
  

 
 



 
 

-๓- 

 ๖.  ค่าธรรมเนีสม 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งละ ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมสอบ              

จะไม่จ่ายคืนทุกกรณี   

 ๗.  การ รสกาศราสชื่อผู้มีสเทธเเข้ารบัการสรรนาแหลสการเลือกสรร 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศให้ทราบทั่วกัน               

ในวันที่ 13  สเงนาคม  2564 ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลศรีวิชัย  และทางเว็บไซต์ www.rmutsv.ac.th   

 ๘.  ก านนยวัน เวลา แหลสสถานที่การสรรนาแหลสการเลือกสรร 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้      

 ๙.  นลักเกสฑ์แหลสวเธีการสรรนาแหลสการเลือกสรร 
 ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้               

 ๑๐. นลักเกสฑ์แหลสวเธีการตัยสเน 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน                  
การประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน   

  การจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน
การสอบแข่งขัน   

 ๑๑. การ รสกาศราสชื่อแหลสการขึน้บัญชรีาสชื่อผู้ผ่านการสอบแหขง่ขัน 
  ๑๑.1  วันที่ 18 สเงนาคม ๒๕๖4  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 

 ๑๑.2  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี          
นับแต่วันที่ประกาศ    

 ๑๑.3   กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน           
ที่ ได้คะแนนภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า      
หากยังคงมีผู้ผ่านภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับ              
เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 ทั้งนี้ จะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต์  www.rmutsv.ac.th 

 

 

 

 

 
/๑๒.การจัดท าสัญญา ... 

 
 

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


 

-๔- 

 ๑๒. การจัยท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรนาแหลสการเลือกสรรเ ็นลูกจ้างชั่วคราว 

   ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้อง          
ท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนด   

            ประกาศ  ณ  วันที ่         เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4                           

                

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชกูลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  

สุเทพ ชูกลิ่น



 

ราสลสเอีสยแหนบท้าส รสกาศ 

1.  ต าแหนน่งอาจารส์ เลขที่อัตรา 091018 คณสวณฒเ รเญญาดท สาขาศึกษาทั่วไ  อัตราค่าจ้าง 

๑๗,๐๖๐ บาท สังกัย คสสศเล ศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 

ลักษสสงานที ่ฏเบตัเ  
  สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษา  
ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คณสสมบตัเเพาาสส านรับต าแหนน่ง 

  1.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์ หรือสาขา                       
รัฐประศาสนศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้าน
สังคมศาสตร์ และ 

 2.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์ หรือสาขา                     
รัฐประศาสนศาสตร ์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์  หรือ 

3.  หากเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ท าวิทยานิพนธ์ต้องมีบทความวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นผู้วิจัยหลักใน
งานวิจัย เรื่องนั้น ๆ  

  ๔.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว   

วเธีการสอบแหข่งขันแหลสสถานที่สอบ 
วันที่สอบ วเธีการคัยเลือก เวลา สถานทีค่ัยเลือก 

16 สเงนาคม
2564 

การสอบ รสเมเนความเนมาสสมส านรบั
ต าแหนน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
- เตรียมเน้ือหาในรายวิชาที่เกี่ยวกับ ศาสตร์
พระราชา และพลเมืองกับจิตส านึกทางสังคม 
เพื่อทดสอบการสอน 
- การสมัภาษณ์  

09.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

ห้องประชุม 1 
ส านักงานคณบดี           
คณะศิลปศาสตร ์

 


