
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางช่ัวคราว  

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตําแหนงวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก
ครั้งที่  9/๒๕๖4

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อ     
การสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางช่ัวคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
จํานวน  2  อัตรา ดังรายละเอียดตอไปน้ี

                     ๑. ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงานโดยสังเขป
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี

๒.  คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒  เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย

ประกาศน้ี
๓.  วัน  เวลาและวิธีการสมัคร

๓.๑  ผูประสงคสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว 
สามารถสมัครไดผานระบบรับสมัครออนไลน  ทางเว็บไซต  . . .   เทานั้น   เริ่มสมัครไดตั้งแต
วันที่  6  กันยายน  2564 ถึงวันที่ 9  กันยายน  2564 ตามขั้นตอนในเว็บไซต 

๓.๒  ใหนําแบบฟอรมการชําระเงินท่ีพิมพจากระบบไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร                    
บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในวันทําการของธนาคาร หรือชําระผานคิวอารโคด             
ที่ปรากฏในแบบฟอรมชําระเงิน โดยจะตองชําระเงินภายในวันที่ 9 กันยายน 2564 การรับสมัคร            
จะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว

 ๓.๓  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร  ที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว 
สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิน หลังจากชําระเงินแลว ๒ วันทําการ

๓.๔ ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือเฉพาะผูสมัครที่มีขอมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ               
รับสมัครเทานั้น และสามารถพิมพใบสมัครพรอมบัตรประจําตัวสอบไดจากระบบ

/๔. เงื่อนไข ...
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๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑ และขอ ๒ โดยตองเปนผูสําเร็จ
๔.๒  การสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัคร

เขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนผูลงลายมือช่ือและรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตาม
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้นหากผูสมัคร               
จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา           
มาตรา ๑๓๗

๔.๓  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร
จริงและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไม
วาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครเขารับการสรรหาและการ
เลือกสรรอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งน้ี เปนโมฆะสําหรับผูนั้นและ
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร  

๕.  เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาย่ืนในวันเขารับการสอบภาคการสอบประเมิน
ความเหมาะสมสําหรับตําแหนง

๕.๑  ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ใหติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก
และไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน  

๕.๒  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผานการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 9 กันยายน  2564 จํานวน ๑ ฉบับ

๕ .๓ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบรายงานผลการศึกษา  
( )  ซึ่ งผานการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวัน ท่ี                    
9 กันยายน  2564 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 

ชื่อสกุล หลักฐานการผานการเกณฑทหาร จํานวน ๑ ฉบับ      
๕.๘  ใหแนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผานงาน (ถามี)  
๕.๙  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา สําเนาถูกตองและลงชื่อ

กํากับไวดวย

/๖.คาธรรมเนียม ...
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๖.  คาธรรมเนียม
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบตําแหนงละ ๓๐๐ บาท และคาธรรมเนียมสอบ              

จะไมจายคืนทุกกรณี

๗.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการสรรหาและการเลือกสรร
รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศใหทราบท่ัวกัน               

ในวันที่ 13  กันยายน  2564 ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลศรีวิชัย  และทางเว็บไซต . . .   

๘.  กําหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี

๙.  หลักเกณฑและวธิีการสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี             

๑๐. หลักเกณฑและวธิีการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและการเลือกสรร จะตองเปนผูที่สอบผาน                  

การประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบผาน  
การจางและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน จะจางและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูผาน

การสอบแขงขัน  

๑๑. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชรีายชื่อผูผานการสอบแขงขัน
๑๑.1  วันที่ 20 กันยายน ๒๕๖4  ประกาศรายช่ือผูผานการสอบแขงขัน
๑๑.2  การขึ้นบัญชีผูผานการสอบแขงขัน จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป          

นับแตวันที่ประกาศ
๑๑.3   กรณีที่มีผูผานการสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ผานการสอบแขงขัน           

ที่ ไดคะแนนภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงมากกวา เปนผูที่อยูในลําดับท่ีสูงกวา      
หากยังคงมีผูผานภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดรับ              
เลขประจําตัวผูสมัครสอบกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

ทั้งนี้ จะติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต  . . .

/๑๒.การจัดทาํสัญญา ...
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๑๒. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและการเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว
 ผูผานการสรรหาและการเลือกสรรและไดรับการจางเปนลูกจางช่ัวคราว จะตอง          

ทําสัญญาจางตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกําหนด  

           ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4                          

               

(ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ชกูลิ่น)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



รายละเอียดแนบทายประกาศ
1.  ตําแหนงอาจารย เลขที่อัตรา 27 คุณวุฒิปรญิญาโท สาขาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
อัตราคาจาง ๑๗,๐๖๐ บาท สังกัด คณะศิลปศาสตร จํานวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เปนที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษา  

คนควาวิจัยทางวิชาการชั้นสูง ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตําแหนง

1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
หรือสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หรือสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาภาษาตางประเทศเพื่อ
การส่ือสาร(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) หรือสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ และ

2.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการแปลภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาและวัฒนธรรม
(วิชาเอกการแปลภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาการ
สอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
เปนภาษานานาชาติ หรือสาขาภาษาศาสตร หรือสาขาภาษาศาสตรประยุกต หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ                
ซึ่งเปนหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ  หรือ

3.  หากเปนหลักสูตรที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมีบทความวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปนผูวิจัยหลักใน
งานวิจัย เรื่องนั้น ๆ 

หากมีผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในรอบ 5 ปยอนหลัง จะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ

5. หากมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย  จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ

6.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว
วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ

วันที่สอบ วิธีการคัดเลือก เวลา สถานทีค่ัดเลือก
15 กันยายน
2564

การสอบประเมินความเหมาะสมสําหรบั
ตําแหนง (๑๐๐ คะแนน)
 เตรียมเน้ือหาในรายวิชาท่ีเก่ียวกับ 
ภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบการสอน
 การสมัภาษณ 

09.๐๐ น.
เปนตนไป
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2.  ตําแหนงอาจารย เลขที่อัตรา 19 คุณวุฒิปริญญาโท สาขาภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 
อัตราคาจาง ๑๗,๐๖๐ บาท สังกัด คณะศิลปศาสตร จํานวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เปนที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษา  

คนควาวิจัยทางวิชาการช้ันสูง ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตําแหนง

1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน หรือสาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ และ

2.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาจีน หรือสาขาการสอนภาษาจีน หรือสาขานิรุกติ
ศาสตรจีน หรือสาขาภาษาศาสตร หรือสาขาภาษาศาสตรประยุกต หรือสาขาวรรณคดีจีน หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวของ ซึ่งเปนหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ  หรือ

3.  หากเปนหลักสูตรที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมีบทความวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปนผูวิจัยหลักใน
งานวิจัย เรื่องนั้น ๆ 

หากมีผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในรอบ 5 ปยอนหลัง จะไดรับ
การพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

หากมีคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ( ) ระดับ 6 จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ

6. หากมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ

7.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว
วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ

วันที่สอบ วิธีการคัดเลือก เวลา สถานทีค่ัดเลือก
15 กันยายน
2564

การสอบประเมินความเหมาะสมสําหรบั
ตําแหนง (๑๐๐ คะแนน)
 เตรียมเน้ือหาในรายวิชาท่ีเก่ียวกับ ภาษาจีน 
เพื่อทดสอบการสอน
 การสมัภาษณ 

09.๐๐ น.
เปนตนไป

หองประชุม 1 
สํานักงานคณบดี           
คณะศิลปศาสตร


