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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง  รับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------------------- 

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคจะขอรับโอนขาราชการพลเรือน        

ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๘ เพ่ือมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผูประสงคจะขอโอน 

 ๑.๑ ผูขอโอนจะตองเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๘ (ก) แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 ๑.๒ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา 

  ๑.๒.๑ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคเสียง สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร

และการศึกษา สาขานิเทศศาสตร สาขาการสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาศิลปศาสตร 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรหรือโปรแกรมวิชาสารและประชาสัมพันธ หรือโปรแกรมวิชาศิลปะการสื่อสารและ

การโฆษณา สาขาแอนิเมชั่น สาขากลองถายภาพ การถายภาพ สาขาคอมโพสิต (การพิมพ) สาขาการผลิต

ภาพยนตร ภาพนิ่ง วิดีโอ รายการวิทยุ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศนและภาพยนต สาขาภาพยนตร สาขากราฟก สาขาภาพประกอบ สาขาการออบแบบสื่อโตตอบ สาขา

เทคนิคสื่อ สาขาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาการถายภาพ สาขาการพิมพ และ 

  ๑.๒.๒ ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา 

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคการศึกษา สาขานิเทศศาสตร สาขาการสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน สาขาแอนิเมชั่น สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สาขากลองถายภาพ การถายภาพ 

สาขาคอมโพสิต (การพิมพ) สาขาการผลิตภาพยนตร ภาพนิ่ง วิดีโอ รายการวิทยุหรือรายการวิทยุโทรทัศน 

สาขากราฟก สาขาภาพประกอบ สาขาการออกแบบสื่อโตตอบ สาขาเทคนิคสื่อ สาขาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

สาขาการถายภาพ สาขาการพิมพ สาขาเทคนิคเสียงหรือกลุมวิชาการโฆษณา สาขานวัตกรรมการสื่อสาร

การตลาดหรือเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน 

 ๑.๓ เปนผูไมเคยตองโทษทางวินัยหรืออยูระหวางการสอบสวน 

 ๑.๔ ไมมีหนี้ทุนการศึกษาหรือภาระผูกพันกับหนวยงานตนสังกัด 

 ๑.๕ ไดรับความยินยอมจากหนวยงานตนสังกัด 
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๒. วัน เวลา สถานท่ี และวิธีการขอโอน 

 ผูประสงคจะขอโอนสามารถ Download แบบฟอรมแสดงความประสงคขอโอนยายมารับราชการ   

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดท่ีเว็บไซต personnel.rmutsv.ac.th/หัวขอแบบฟอรม 

หรือติดตอขอรับแบบฟอรมไดท่ี กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

ศรวีิชัย และสามารถยืน่แบบฟอรมแสดงความประสงคขอโอนฯ ได ๒ วิธี ดังนี้ 

 ๒.๑ ยื่นแบบฟอรมแสดงความประสงคขอโอนฯ ทางไปรษณีย โดยกรอกขอมูลใหเรียบรอยสมบูรณ 

และแนบเอกสารหลักฐานตางๆ ใหครบถวน สงถึงกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

ศรีวิชัย เลขท่ี ๑ ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถือวันท่ีประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ 

 ๒.๒ ยื่นแบบฟอรมแสดงความประสงคขอโอนฯ ดวยตนเอง โดยใหยื่นแบบฟอรมแสดงความ

ประสงคขอโอนฯ ที ่กรอกขอมูลเรียบรอยสมบูรณแลว และแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหครบถวน          

ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา       

ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 

 สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๖ – ๒๘ 

๓. เอกสารและหลักฐานประกอบการย่ืนแบบแสดงความประสงคขอโอน 

  ๓.๑ แบบฟอรมแสดงความประสงคขอโอนฯ ท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยสมบูรณ จํานวน ๑ ฉบับ 

๓.๒ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท    

   อยางละ ๑ ฉบับ 

 ๓.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร อยางละ ๑ ฉบับ 

 ๓.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓.๕ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓.๖ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่น

แบบฟอรมแสดงความประสงคขอโอนฯ ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 

 ๓.๗ สําเนา ก.พ. ๗ จํานวน ๑ ชุด (ใหเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติรับรองสําเนาถูกตอง) 

 ๓.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส (ถามี) 

 ท้ังนี้ ผูขอโอนตองเตรียมหลักฐานใหครบถวนตามท่ีกําหนดในวันยื่นแบบฟอรมแสดงความ

ประสงคขอโอนฯ พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

๔. เกณฑการคัดเลือกเพ่ือรับโอน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะประเมินผูขอโอนเพ่ือรับโอนโดยพิจารณาความเหมาะสม

กับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน แฟมสะสมงาน และสัมภาษณหรือทดสอบ

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี ความสามารถ 

- ๒ - 
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ประสบการณ ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ แนวความคิดและความเชื่อท่ีสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ความคิดริเริ่มสรางสรรค เชาวปญญาและบุคลิกภาพ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะแจงวัน เวลา และ

สถานท่ีในการคัดเลือก ใหผูขอโอนทราบอีกครั้งหนึ่ง 

๕. การประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือรับโอน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือรับโอนภายในวันท่ี ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ

เว็บไซต personnel.rmutsv.ac.th/หัวขอขาวประชาสัมพันธ  

ประกาศ  ณ  วันท่ี         เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔       

 
 

           (ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ชูกลิ่น) 
  รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- ๓ - 

 

สุเทพ ชูกลิ่น


	ประกาศ  ณ  วันที่         เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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