
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่การสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางช่ัวคราว  

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่  1/๒๕๖5

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ     
การสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางช่ัวคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย                       
จํานวน 1 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 
สามารถสมัครไดผานระบบรับสมัครออนไลน  ทางเว็บไซต  . . .   เทานั้น เริ่มสมัครไดต้ังแต
วันที่ 24  มกราคม  2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 ตามข้ันตอนในเว็บไซต 

๓.๒  ใหนําแบบฟอรมการชําระเงินที่พิมพจากระบบไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร                    
บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในวันทําการของธนาคาร หรือชําระผานคิวอารโคด              
ที่ปรากฏในแบบฟอรมชําระเงิน โดยจะตองชําระเงินภายในวันที่ 28 มกราคม ๒๕๖5 ภายในเวลา 21.00 น.
การรับสมัครจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว

๓.๓  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร  ที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว สามารถ
ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน หลังจากชําระเงินแลว ๒ วันทําการ

๓.๔ ผู สมัครสามารถตรวจสอบรายช่ือผูมี สิทธ์ิสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย                        
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือเฉพาะผูสมัครที่มีขอมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ               
รับสมัครเทานั้น และสามารถพิมพใบสมัครพรอมบัตรประจําตัวสอบไดจากระบบ

/๔. เงื่อนไข ...
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๔.  เง่ือนไขในการรับสมัคร
๔.๑  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอ ๑ และขอ ๒ โดยตองเปนผูสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 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  หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผานการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 จํานวน ๑ ฉบับ

๕ .๓ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบรายงานผลการศึกษา  
( )  ซึ่ งผ านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว าสําเร็จการศึกษาภายในวันที่                    
28 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  ใหแนบหลกัฐานใบรับรองหรือใบผานงาน (ถามี)  
๕.๙  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา สําเนาถูกตองและลงช่ือ

กํากับไวดวย

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

จะไมจายคืนทุกกรณี

๗.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร
รายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศใหทราบทั่วกันในวันที่                

2 กุมภาพันธ 2565 ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
ศรีวิชัย  และทางเว็บไซต . . .   

๘.  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี

๙.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี             

๑๐. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและการเลือกสรร ตองเปนผูที่สอบผานการประเมิน

ความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบผาน  
การจางและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน จะจางและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูผาน

การสอบแขงขัน  

๑๑. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสอบแขงขัน
๑๑.1  วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565  ประกาศรายช่ือผูผานการสอบแขงขัน
๑๑.2  การข้ึนบัญชีผูผานการสอบแขงขันได จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป          

นับแตวันที่ประกาศ
๑๑.3   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 มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖5                          

               

(ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ชูกลิ่น)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่        



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

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริการขับรถยนตไปราชการ ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย หรือตามที่ไดรับ

มอบหมาย ดูแล รักษา ทําความสะอาดรถยนตที่ประจํา ตรวจเช็คความพรอมของระบบเครื่องยนต                
ความพรอมของรถยนตใหพรอมใชงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 (ป.6)
2.  มีใบอนุญาตขับข่ีทุกชนิดประเภท 2 หรือสูงกวา ของกรมการขนสงทางบก 
3.  หากมีความสามารถทางดานการขับรถบัส จะพิจารณาเปนพิเศษ 
4.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ
วันท่ีสอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานท่ีสอบ

8  กุมภาพันธ  
2565

การสอบประเมินความเหมาะสมสาํหรับ
ตําแหนง (๑๐๐ คะแนน)
- ทดสอบการขับรถยนต และความรูทั่วไป
เกี่ยวกับรถยนต และกฎจราจรเบื้องตน
- สัมภาษณ

๐๙.๐๐ น.
เปนตนไป

จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายช่ือ
ผูมสีิทธ์ิเขารบัการสรร
หาและการเลือกสรร


