
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเขา้เป็นลูกจ้างช่ัวคราว   

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่  ๘/๒๕๖4 

_______________________ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ     
การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
จ านวน  ๒  อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

                     ๑.  ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๒.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  ๒.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

 ๓.  วัน  เวลาและวิธีการสมัคร 

  ๓.๑  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
สามารถสมัครได้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  ทางเว็บไซต์  job.rmutsv.ac.th  เท่านั้น   เริ่มสมัครได้ตั้งแต่
วันที ่ ๑๓  สิงหาคม  2564 ถึงวันที่ 1๘  สิงหาคม  2564 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์    
  ๓.๒  ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์                    
บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันท าการของธนาคาร หรือช าระผ่านคิวอาร์โค๊ ด             
ที่ปรากฏในแบบฟอร์มช าระเงิน โดยจะต้องช าระเงินภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖4 การรับสมัคร            
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

   ๓.๓  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  ที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สามารถ
ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน หลังจากช าระเงินแล้ว ๒ วันท าการ 

  ๓.๔ ผู้ สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่ อผู้มีสิทธิสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย                                 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้สมัครที่มีข้อมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศ               
รับสมัครเท่านั้น และสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมบัตรประจ าตัวสอบได้จากระบบ 

  

/๔. เงื่อนไข ... 

 



-๒- 

 ๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

  ๔.๑  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จ 

  ๔.๒  การสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นหากผู้สมัคร               
จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา           
มาตรา ๑๓๗ 

  ๔.๓  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร
จริงและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและ
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร   

  ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันเข้ารับการสอบภาคการสอบประเมิน
ความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 

  ๕.๑  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน   

  ๕.๒  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลยัว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖4 จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๕.๓ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  
(Transcript)  ซึ่ งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภา ยในวันที่                    
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖4 จ านวน ๑ ฉบับ   

  ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๕.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๕.๖  ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๕.๗  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ 
ชือ่สกุล หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน ๑ ฉบับ       

  ๕.๘  ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน (ถ้ามี)     

  ๕.๙  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย 

 /๖.ค่าธรรมเนียม ... 
  

 
 
 
 



-๓- 

 ๖.  ค่าธรรมเนียม 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งละ ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมสอบ              

จะไม่จ่ายคืนทุกกรณี   

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการสรรหาและการเลือกสรร 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่                

23 สิงหาคม 2564 ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
ศรีวิชัย  และทางเว็บไซต์ www.rmutsv.ac.th   

 ๘.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้     

 ๙.  หลักเกณฑ์และวธิีการสรรหาและการเลือกสรร 
 ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้               

 ๑๐. หลักเกณฑ์และวธิีการตัดสิน 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคการสอบ
ข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง และจะต้อง             
สอบผ่านภาคการประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน   

  การจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน
การสอบแข่งขัน   

 ๑๑. การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชรีายชื่อผู้ผ่านการสอบแขง่ขัน 
 ๑๑.๑  วันที่  ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖4  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคการสอบ
ข้อเขียน 
  ๑๑.๒  วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖4  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 

 ๑๑.๓  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี          
นับแต่วันที่ประกาศ    

 ๑๑.๔   กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน           
ที่ ได้คะแนนภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า       
หากยังคงมีผู้ผ่านภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับ               
เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 ทั้งนี้ จะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต์  www.rmutsv.ac.th 

 

 

 

 
/๑๒.การจัดท าสัญญา ... 

 
 

http://www.rmutsv.ac.th/
http://www.rmutsv.ac.th/


-๔- 

 ๑๒. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

   ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้อง          
ท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนด   

            ประกาศ  ณ  วันที ่         เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖4                           

                

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชกูลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 
 

 
  

สุเทพ ชูกลิ่น



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

๑.   ต าแหน่ งอาจารย์   เลขที่ อั ตรา   05102๘  คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาการจัดการ                               
(การจัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์) อัตราค่าจ้าง ๑๗,๐๖๐ บาท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จ านวน ๑  อัตรา 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ  
  สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เป็นที่ปรึกษาของนิสิต
นักศึกษา  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการจัดการส านักงาน  หรือสาขาการจัดการส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาการจัดการ  หรือสาขาการจัดการทั่วไป  หรือสาขาการจัดการสารสนเทศ                 
หรือสาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล  หรือสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ             
หรือสาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  หรือสาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาการประกอบการ
และการจัดการ  และ 

 ๒.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ               
การจัดการ หรือสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์  หรือ 

๓.  หากเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ท าวิทยานิพนธ์ต้องมีบทความวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์              
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยเป็นผู้วิจัยหลัก
ในงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ  

  4.  มีความรูค้วามสามารถในการท าวิจัย 

  5.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  

วิธีการสอบแข่งขันและสถานที่สอบ 
วันที่สอบ วิธีการสอบแข่งขัน เวลา สถานทีส่อบ 

26 สิงหาคม 
2564 

๑.  ภาคการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 
-การจัดการส านักงาน 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

๐๙.๐๐ น.  เปน็ต้นไป 
 
 

จะประกาศให้ทราบ 
ในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการ   
สรรหาและการ
เลือกสรร 

๒ กันยายน 
๒๕๖๔ 

๒.  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
ส าหรบัต าแหน่ง (สัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน) 
-เตรียมเน้ือหาในรายวิชาที่ตนเองถนัด   
เพื่อทดสอบการสอนประกอบการสัมภาษณ์  

๐๙.๐๐ น.  เปน็ต้นไป 
 

 
  



 

๒.   ต ำแหน่ งอำจำรย์   เลขที่ อั ตรำ   0510๒๙  คุณวุฒิปริญญำโท  สำขำกำรจัดกำร                            
(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย)์ อัตรำค่ำจ้ำง  ๑๗,๐๖๐  บำท  สังกัดคณะบริหำรธุรกิจ  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

 ลักษณะงำนทีป่ฏิบตั ิ  
  สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เป็นที่ปรึกษาของนิสิต
นักศึกษา  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบตัิเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  ๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการจัดการ หรือสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หรือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาการบริหารงานบุคคล หรือสาขาทุนมนุษย์ และ 

 ๒.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาการพัฒนา
ทรัพากรมนุษย์ หรือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หรือสาขาการบริหารงานบุคคล หรือสาขา
ทุนมนุษย์ หรือสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร หรือสาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์  หรือ 

๓.  หากเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ท าวิทยานิพนธ์ต้องมีบทความวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยเป็นผู้วิจัยหลักใน
งานวิจัยเรื่องนั้น ๆ  
  ๔.  มีความรูค้วามสามารถในการท าวิจัย 
  ๕.  กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  

วิธีกำรสอบแข่งขันและสถำนทีส่อบ 
วันที่สอบ วิธีกำรสอบแข่งขัน เวลำ สถำนทีส่อบ 

26 สิงหำคม 
2564 

๑.  ภำคกำรสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๐๙.๐๐ น.  เปน็ต้นไป 
 
 

จะประกาศให้ทราบ 
ในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการ 
สรรหาและการ
เลือกสรร ๒ กันยำยน 

๒๕๖๔ 
๒.  ภำคกำรสอบประเมินควำมเหมำะสม
ส ำหรบัต ำแหน่ง (สัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน) 
-เตรียมเน้ือหาในรายวิชาที่ตนเองถนัด   
เพื่อทดสอบการสอนประกอบการสัมภาษณ์  

๐๙.๐๐ น.  เปน็ต้นไป 
 

 

 
  


