
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 6/2563 

 **************** 
                                                                                                                                                       

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์  
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

   ๑. ชื่อต ำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ภำระงำนโดยสังเขป  
        ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

   ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        ๒.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
       ๒.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

   ๓. วัน เวลำ และวิธีกำรสมัคร 
        3.1  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่        
24 – 30 พฤศจิกำยน 2563  ตามข้ันตอนในเว็ปไซต ์
        3.2  ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์   
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันท าการของธนาคาร หรือช าระผ่านคิวอาร์โค๊ตที่ปรากฏ  
ในแบบฟอร์มช าระเงิน โดยจะต้องช าระเงินภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์  
เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
        3.3  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลข
ประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถพิมพ์ 
ใบสมัครพร้อมบัตรประจ าตัวสอบได้จากระบบหลังช าระเงินแล้ว 2 วันท าการ 
        3.4  ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจากประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้งก่อนถึง  
วันสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้สมัครที่ข้อมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครเท่านั้น 
 

   4. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
       4.1  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
และได้รับวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

4.2 การสมัคร... 
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      4.2  การสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัคร    
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว             ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

       4.3  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ          
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร          
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า    
การรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม  
ในการสมัคร 
 

   5. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันเข้ำรับกำรสอบภำคกำรสอบประเมินควำม
เหมำะสมส ำหรับต ำแหน่ง 
       5.1  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ
ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
       5.2  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 1 ฉบับ 
       5.3  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 1 ฉบับ 
       5.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
       5.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
       5.6  ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
       5.7  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ     
ชื่อสกุล หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน 1 ฉบับ 
       5.8  ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน (ถ้ามี) 
       5.9  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้อง  และลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย 
 

   6. ค่ำธรรมเนียม 
        ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งละ 300 บาท และค่าธรรมเนี ยมสอบ        
จะไม่จ่ายคืนทุกกรณ ี
 

   7.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเสือกสรร 
        รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่ 
2 ธันวำคม 2563 ณ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       
และทางเว็บไซต์ www.rmutsv.ac.th หรือ http://nakhon.rmutsv.ac.th/main 
 

8. ก าหนดวัน... 

http://www.rmutsv.ac.th/
http://nakhon.rmutsv.ac.th/main
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   8. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่กำรสรรหำและกำรเลือกสรร 
       ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

   9. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและกำรเลือกสรร 
      ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   10. หลักเกณฑ์และวิธีกำรตัดสิน 
        ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคการสอบ
ข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง และจะต้องสอบ
ผ่านภาคการประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน 
        การจ้างและการแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชี      
ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
 

   11. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน 
        11.1  วันที่ 9 ธันวำคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  
        11.2  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี        นับ
แต่วันที่ประกาศ 
         11.3  กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน  
ที่ได้คะแนนภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า       
หากยังคงมีผู้ผ่านภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง ได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับ       
เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
       ทั้งนี้  จะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต์ www.rmutsv.ac.th หรือ http://nakhon.rmutsv.ac.th/main  
 

   12. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสรรหำและกำรเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 
         ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องท า
สัญญาจ้างตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนด 
 
    ประกาศ   ณ  วันที่   13  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร) 
           รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ 

 
 
   1. ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์   คุณวุฒิทุกระดับกำรศึกษำ (ทุกวุฒิ) อัตรำค่ำจ้ำง 
10,610 บำท   ประจ ำ ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช   จ ำนวน 1 อัตรำ 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด 
   2. ดูแลรักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา 
   3. ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่บกพร่อง และอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถ
จะแก้ไขได้ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
   4. จัดท ารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
    5. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   1. ส าเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา (ทุกวุฒิ) 
  2. มีความรู้เรื่องการดูแลรถและเครื่องยนต์ของรถยนต์อยู่ในระดับดี 
   3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
   4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
 
 ก ำหนดวันเวลำ วิธีกำรคัดเลือก และสถำนที่คัดเลือก 

วันที่สอบ วิธีการสอบแข่งขัน เวลา สถานที่สอบ 

 
วันพุธ ที่  

4 ธันวาคม 2563 

 
ภำคกำรสอบประเมินควำมเหมำะสม

ส ำหรับต ำแหน่ง (100 คะแนน) 
 

- ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ส าหรับต าแหน่ง 
 

 
๐๙.0๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

 
จะประกาศให้ทราบในวันประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร 

 
 
 
 
 
 
 


