
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางชั่วคราว  

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่  10/๒๕๖4

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ     
การสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
จํานวน  2  อัตรา ดังรายละเอียดตอไปนี้

                     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  15  พฤศจิกายน  2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน  2564 ตามข้ันตอนในเว็บไซต 

๓.๒  ใหนําแบบฟอรมการชําระเงินที่พิมพจากระบบไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร                    
บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันทําการของธนาคาร หรือชําระผานคิวอารโคด              
ที่ปรากฏในแบบฟอรมชําระเงิน โดยจะตองชําระเงินภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖4 การรับสมัคร            
จะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว

 ๓.๓  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร  ที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว สามารถ
ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน หลังจากชําระเงินแลว ๒ วันทําการ

๓.๔ ผู สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่ อผู มีสิทธิ์ สอบตามประกาศมหาวิทยาลัย                        
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผูสมัครที่มีขอมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ               
รับสมัครเทานั้น และสามารถพิมพใบสมัครพรอมบัตรประจําตัวสอบไดจากระบบ

/๔. เงื่อนไข ...



-๒-

๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอ ๑ และขอ ๒ โดยตองเปนผูสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

๔.๒  การสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัคร
เขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตาม
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.  เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันเขารับการสอบภาคการสอบประเมิน
ความเหมาะสมสําหรับตําแหนง

๕.๑  ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ใหติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก
และไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน และลงลายมือช่ือในใบสมัครใหครบถวน  

๕.๒  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผานการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จํานวน ๑ ฉบับ

๕ .๓ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบรายงานผลการศึกษา  
( )  ซึ่ งผานการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาสํา เร็จการศึกษาภายในวันที่                     
19 พฤศจิกายน 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 หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ 

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

กํากับไวดวย

/๖.คาธรรมเนียม ...



-๓-

๖.  คาธรรมเนียม
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบตําแหนงละ ๓๐๐ บาท และคาธรรมเนียมสอบ              

จะไมจายคืนทุกกรณี

๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศใหทราบทั่วกันในวันท่ี                

24 พฤศจิกายน 2564 ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
ศรีวิชัย  และทางเว็บไซต . . .   

๘.  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี

๙.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี             

๑๐. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและการเลือกสรร ตองเปนผูที่สอบผานการประเมิน

ความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบผาน  
การจางและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน จะจางและแตงต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผูผาน

การสอบแขงขัน  

๑๑. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการสอบแขงขัน
๑๑.1  วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖4  ประกาศรายชื่อผูผานการสอบแขงขัน
๑๑.2  การข้ึนบัญชีผูผานการสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป          

นับแตวันที่ประกาศ
๑๑.3   กรณีที่มีผูผานการสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ผานการสอบแขงขัน           

ที่ ไดคะแนนภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงมากกวา เปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา       
หากยังคงมีผูผานภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดรับ              
เลขประจําตัวผูสมัครสอบกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

ทั้งนี้ จะติดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต  . . .

/๑๒.การจัดทําสัญญา ...



-๔-

๑๒. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและการเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว
ผูผานการสรรหาและการเลือกสรรและไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว จะตอง          

ทําสัญญาจางตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกําหนด  

           ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖4                        

               

(ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ชูกลิ่น)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  



รายละเอียดแนบทายประกาศ
1.  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต เลขที่อัตรา 162003 คุณวุฒิประถมศึกษาปที่ 6 อัตราคาจาง                 
๑1,510 บาท สังกัด กองกลาง จํานวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริการขับรถยนตไปราชการ ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย หรือตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ดูแล รักษา ทําความสะอาดรถยนตที่ประจํา ตรวจเช็คความพรอมของระบบเคร่ืองยนต                
ความพรอมของรถยนตใหพรอมใชงาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง

1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 (ป.6)
2.  มีใบขับขีร่ถยนตถูกตองของกรมการขนสงทางบก ชนิดท่ี 2 หรือสูงกวา
3.  หากมคีวามสามารถทางดานการขับรถบัส จะพิจารณาเปนพิเศษ 
4.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ
วันที่สอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานที่สอบ

26 พฤศจิกายน 
2564

การสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับ
ตําแหนง (๑๐๐ คะแนน)
- ทดสอบการขับรถยนต และความรูทั่วไป
เกี่ยวกับรถยนต และกฎจราจรเบ้ืองตน
- สัมภาษณ

๐๙.๐๐ น.
เปนตนไป

จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธ์ิเขารับการสรร
หาและการเลือกสรร



2.  ตําแหนงพนักงานสถานท่ี  เลขที่ อัตรา 082019 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6)                    
อัตราคาจาง 8,570 บาท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานอาคารสถานท่ี ดูแลทําความสะอาดบริเวณสถานที่ และเก็บรักษาเครื่องมือ 

เครื่องใชของหนวยงานใหสะอาด ปลอดภัย รวมทั้งอํานวยความสะดวก ติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
2. มีความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือการทําสวน และอุปกรณสํานักงาน
3.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ
วันที่สอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานที่สอบ

26 พฤศจิกายน 
2564

การสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับ
ตําแหนง (๑๐๐ คะแนน)
- ทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับการใช
งานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือการทําสวน การ
จัดเก็บ เคลื่อนยาย วัสดุ อุปกรณสํานักงาน
- สัมภาษณ

๐๙.๐๐ น.
เปนตนไป

จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธ์ิเขารับการสรร
หาและการเลือกสรร


