
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางชั่วคราว  

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่  3/๒๕๖5

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ     
การสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
จํานวน  4  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  28  กุมภาพันธ 2565 ถึงวันที่ 4  มีนาคม  2565 ตามข้ันตอนในเว็บไซต 

๓.๒  ใหนําแบบฟอรมการชําระเงินที่พิมพจากระบบไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร                    
บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันทําการของธนาคาร หรื อชําระผานคิวอารโคด             
ที่ปรากฏในแบบฟอรมชําระเงิน โดยจะตองชําระเงินภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 21.00 น. การรบั
สมัครจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว

 ๓.๓  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร  ที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว สามารถ
ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน หลังจากชําระเงินแลว ๒ วันทําการ

๓.๔ ผู สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่ อผู มีสิทธิสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย                        
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผูสมัครท่ีมีขอมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ               
รับสมัครเทานั้น และสามารถพิมพใบสมัครพรอมบัตรประจําตัวสอบไดจากระบบ

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

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอ ๑ และขอ ๒ โดยตองเปนผูสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 4  มีนาคม  2565

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 ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้ งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้นและ
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร  

๕.  เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันเขารับการสอบภาคการสอบประเมิน
ความเหมาะสมสําหรับตําแหนง

๕.๑  ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ใหติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก
และไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน และลงลายมือช่ือในใบสมัครใหครบถวน  

๕.๒  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผานการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 4  มีนาคม  2565 จํานวน ๑ ฉบับ

๕ .๓ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบรายงานผลการศึกษา  
( )  ซึ่ งผานการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาสํา เร็จการศึกษาภายในวันที่                     
4  มีนาคม  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 หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว 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.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศใหทราบทั่วกันในวันท่ี                

9 มีนาคม 2565 ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
ศรีวิชัย  และทางเว็บไซต . . .   

๘.  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี

๙.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี             

๑๐. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและการเลือกสรร ตองเปนผูที่สอบผานภาคการสอบ

ขอเขียนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนง และจะตอง             
สอบผานภาคการประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบผาน  

การจางและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน จะจางและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูผาน
การสอบแขงขัน  

๑๑. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการสอบแขงขัน
๑๑.๑  วันที ่21 มีนาคม ๒๕๖5  ประกาศรายชื่อผูผานการสอบแขงขันภาคการสอบขอเขียน 
๑๑.๒  ประกาศรายชื่อผูผานการสอบแขงขัน ในตําแหนงตางๆ ดังนี้

11.2.1 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต    ในวันที ่21 มีนาคม 2565
11.2.2 ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ตําแหนงวิศวกรไฟฟา และตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชี ในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖5  
๑๑.๓  การข้ึนบัญชีผูผานการสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป          

นับแตวันที่ประกาศ
๑๑.๔   กรณีที่มีผูผานการสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ผานการสอบแขงขัน           

ที่ ไดคะแนนภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงมากกวา เปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา       
หากยังคงมีผูผานภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดรับ               
เลขประจําตัวผูสมัครสอบกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

ทั้งนี้ จะติดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต  . . .

/๑๒.การจัดทําสัญญา ...
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๑๒. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและการเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว
ผูผานการสรรหาและการเลือกสรรและไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว จะตอง          

ทําสัญญาจางตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกําหนด  

           ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖5                          

               

(ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ชูกลิ่น)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่



รายละเอียดแนบทายประกาศ

1. ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  เลขที่อัตรา  คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราคาจาง              
๑ , ๐ บาท  สังกัด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๑  อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  

วิเคราะห  กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง  จัดระบบติดตั้ง  เชื่อมโยงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร  ศึกษา  
วิเคราะห  ออกแบบเก่ียวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต รวมถึงการเขียนคูมืออธิบายการใชคําสั่งตาง ๆ 
กําหนดคุณลักษณะ  ติดตั้งและใชเครื่องมือและชุดคําสั่งสื่อสาร  การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ               
ใหคําปรึกษา  แนะนํา  อบรม  เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตาง ๆ แกบุคคลหรือหนวยงาน                      
ที่เก่ียวของ  ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
2. หากมีความรูทางดานการตัดตอสื่อมัลติมีเดีย โปรแกรมผลิตสื่อการสอน โปรแกรมการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดีย โปรแกรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ โปรแกรมการพัฒนา  หรือ          
หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ จะพิจารณาเปนพิเศษ

.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ
วันที่สอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานท่ีสอบ

16 มีนาคม 
2565

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร
-คอมพิวเตอรเบื้องตน
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
-ระบบปฏิบัติการ และ 
-โปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรมสํานักงาน)
-ระบบฐานขอมูล เชน การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ และคําสั่งภาษา 
-การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
( ) 

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการสรร
หาและการเลือกสรร

5 มีนาคม 
2565

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป



2. ตําแหนงวิศวกรไฟฟา เลขที่อัตรา 222001 คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราคาจาง  ๑5,00๐  บาท  
สังกัด กองนโยบายและแผน  จํานวน  ๑  อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณ

อุปกรณไฟฟา ควบคุมการสรางในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ หรือ            
หาขอมูลและสถิติตาง ๆ เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา                
วางแผนผังหรือวางแผนงานการสรางหรือประกอบสิ่งใด ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา อํานวยการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ดูแลการสราง ติดตั้ง ซอมและใชอุปกรณไฟฟา ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหบริการวิชาการ ชวยสอน 
หรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมไฟฟา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ ทางวิศวกรรมศาสตร                   

ไฟฟา
2.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
3.  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  
4.  หากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางไฟฟา จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ
5.  หากมีความสามารถในการใชโปรแกรม และการคํานวณราคากลางงานราชการ    

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
6.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ 
วันที่สอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานที่สอบ

16 มีนาคม 
2565

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับ
- การออกแบบ คํานวณ ตรวจสอบแกไข
แบบ และการประมาณราคาทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
- การออกแบบระบบไฟฟาภายในอาคาร 
ความปลอดภัย การบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องมือไฟฟา อุปกรณไฟฟา 
- สูตรคํานวณทางไฟฟา และสถิติเบื้องตน
สําหรับวิศวกรไฟฟา 
- เทคโนโลยีทางไฟฟา

09.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการสรร
หาและการเลือกสรร

5 มีนาคม 
2565

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป



3. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  คุณวุฒิปริญญาตรี  เลขที่อัตรา 172007 อัตราคาจาง              
๑5,00๐  บาท  สังกัด กองคลัง  จํานวน  1  อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงิน การคลัง และการบัญชี  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน                 

การคลัง การบัญชี การวิเคราะหงบประมาณ การจัดทํารายงานทางการเงิน การวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และบัญชี การจัดทําฐานขอมูลทางการเงิน การตรวจสอบความถูกตองของการลงบัญชีประเภทตาง ๆ                  
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้  ทุกสาขา
๒.  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  
3.  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ 
วันที่สอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานที่สอบ

16 มีนาคม 
2565

๑.  ภาคการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับงานทาง
วิชาการเงิน การคลัง และการบัญชี
-พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ .
2561
-พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
เงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม การจัดงาน การประชุม
ระหวางประเทศ
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
-การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส( )
-หลักการบัญชี
-หลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ 

๑๓.๐๐ น.  เปนตนไป จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการสรร
หาและการเลือกสรร

5 มีนาคม 
2565

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนง (สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน)

๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป



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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริการขับรถยนตไปราชการ ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย หรือตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ดูแล รักษา ทําความสะอาดรถยนตที่ประจํา ตรวจเช็คความพรอมของระบบเคร่ืองยนต                
ความพรอมของรถยนตใหพรอมใชงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

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

วิธีการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบ
วันที่สอบ วิธีการสอบแขงขัน เวลา สถานที่สอบ

16 มีนาคม  
2565

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

๐๙.๐๐ น.
เปนตนไป

จะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธ์ิเขารับการสรร
หาและการเลือกสรร


