ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 4/2564
****************
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิ ชัย วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช พื้ น ที่ ทุ่ ง ใหญ่
มี ค วามประสงค์ จะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ การสรรหาและการเลื อ กสรรเข้ า เป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง
นั ก วิ ช าการเกษตร จ านวน 1 อั ต รา ต าแหน่ ง พนั ก งานเกษตรพื้ น ฐาน จ านวน 1 อั ต รา และต าแหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จานวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ภำระงำนโดยสังเขป
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลำ และวิธีกำรสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สามารถสมั ค รผ่ า นระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ทางเว็ บ ไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่ า นั้ น เริ่ ม สมั ค รตั้ ง แต่วันที่
22 – 26 พฤศจิกำยน 2564 ตามขั้นตอนในเว็ปไซต์
3.2 ให้ น าแบบฟอร์มการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันทาการของธนาคาร หรือชาระผ่า นคิวอาร์โค๊ตที่ปรากฏ
ในแบบฟอร์มชาระเงิน โดยจะต้องชาระเงินภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์
เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
3.3 ผู้ ส มัครเข้ารั บการสรรหาและเลือกสรรที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับ
เลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถ
พิมพ์ ใบสมัครพร้อมบัตรประจาตัวสอบได้จากระบบหลังชาระเงินแล้ว 2 วันทาการ
3.4 ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจากประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้งก่อนถึง
วันสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้สมัครที่ข้อมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครเท่านั้น
4. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุ ณวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
และได้รับวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
4.2 การสมัคร...

-24.2 การสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้ ส มัคร
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4.3 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิ ดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผล
ทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับ
สมัครและการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม ในการ
สมัคร
5. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นในวันเข้ำรับกำรสอบภำคกำรสอบประเมินควำม
เหมำะสมสำหรับตำแหน่ง
5.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ
ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
5.2 สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5.6 ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
5.7 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสื อส าคัญการเปลี่ ยนชื่อตัว หรือ
ชื่อสกุล หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร จานวน 1 ฉบับ
5.8 ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน (ถ้ามี)
5.9 ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมั ครเขียนคารับรองว่า สาเนาถูกต้อง และลงชื่อ
กากับไว้ด้วย
6. ค่ำธรรมเนียม
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตาแหน่งละ 300 บาท และค่าธรรมเนียมสอบ
ไม่จ่ายคืนทุกกรณี

จะ

7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและกำรเสือกสรร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่
30 พฤศจิกำยน 2564 ณ สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต์ www.rmutsv.ac.th หรือ http://nakhon.rmutsv.ac.th/main
8. กาหนดวัน...

-38. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่กำรสรรหำและกำรเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
9. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและกำรเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
10. หลักเกณฑ์และวิธีกำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคการสอบ
ข้อเขียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคประเมินความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง และจะต้องสอบ
ผ่านภาคการประเมินความเหมาะสมสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน
การจ้างและการแต่งตั้งผู้ ผ่านการสอบแข่งขัน จะจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ใ นบั ญชี
ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
11. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน
11.1 วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคการสอบ
ข้อเขียน
11.2 วันที่ 14 ธันวำคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
11.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี

นับ

แต่วันทีป่ ระกาศ
11.3 กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน
ที่ได้คะแนนภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสาหรับตาแหน่งมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หาก
ยังคงมีผู้ผ่านภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสาหรับตาแหน่งได้ คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับ
เลข
ประจาตัวผู้สมัครสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ทั้ ง นี้ จะติ ด ประกาศให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ณ ส านั ก งานวิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต์ www.rmutsv.ac.th หรือ http://nakhon.rmutsv.ac.th/main
12. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสรรหำและกำรเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ผู้ ผ่ านการสรรหาและการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องทา
สัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ
1. ต ำแหน่ง นัก วิชำกำรเกษตร เลขที่อัตรำ 042019 คุณ วุฒิ ปริ ญญำตรี อัตรำ
ค่ำจ้ำง 15,000 บำท สังกัด คณะเกษตรศำสตร์ จำนวน 1 อัตรำ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1. ควบคุมดูแลระบบการผลิตพืชและการจัดการขายผลผลิตจากแปลงยางพารา และพืช
เศรษฐกิจอื่นของคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลทรัพย์สิน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในแปลงยางพารา และพืชเศรษฐกิจอื่น
ของ
คณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย
3. รายงานผลการปฏิบัติงานของงานแปลงยางพารา และพืชเศรษฐกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ต่องานวิสาหกิจ และคณะเกษตรศาสตร์ทุกเดือน
4. ช่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและนักศึกษาประจาแผนกแปลงยางพารา
และพืชเศรษฐกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5. ช่วยควบคุมดูแลการฝึกทักษะทางพืชศาสตร์ และทักษะเฉพาะทางพืชศาสตร์
6. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากงานวิสาหกิจ และคณะเกษตรศาสตร์
7. และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในการจัดการแปลงยางพาราและพืชเศรษฐกิจ
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
4. สามารถช่วยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ เช่น ทักษะพื้นฐานทางพืชศาสตร์ ทักษะเฉพาะทางพืชศาสตร์
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Micrisoft office ในระดับดี
6. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
กำหนดวันเวลำ วิธีกำรคัดเลือก และสถำนที่คัดเลือก
วันที่สอบ

วิธีการสอบแข่งขัน

วันพฤหัสบดี ที่
ภำคกำรสอบข้อเขียน (100 คะแนน)
2 ธันวาคม 2564 ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
1. ความรู้ทั่วไปทางด้านพืชศาสตร์
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยางพารา
- ประวัติความสาคัญและสถานการณ์ของยางพารา
- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของยางพารา
- ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมในการสร้างสวนยางพารา
- พันธุ์และการขยายพันธุ์ยางพารา โรค แมลง และศัตรูพืช
- การจัดการสวนยางพารา การตลาดยางพารา
- การผลิตและการปรับปรุงยางพารา
- การแปรรูปยางดิบและไม้ยางพารา

เวลา

สถานทีส่ อบ

๐๙.3๐ น.
เป็นต้นไป

จะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาและการ
เลือกสรร

2
ภำคกำรสอบประเมินควำมเหมำะสม
สำหรับตำแหน่ง (100 คะแนน)
วันพฤหัสบดี ที่
9 ธันวาคม 2564

- ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง

๐๙.3๐ น.
เป็นต้นไป

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ
2. ต ำแหน่ง พนักงำนเกษตรพื้น ฐำน เลขที่อัตรำ 042035 คุณ วุฒิ ต่ำกว่ำ ม.6
อัตรำค่ำจ้ำง 8,570 บำท สังกัด คณะเกษตรศำสตร์ จำนวน 1 อัตรำ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานประจาแผนกการผลิตพืชในโรงเรือน
- ดูแลการจัดการโรงเรือนและแปลงปลูกพืชอื่น ๆ
- ดูแลการเก็บเกี่ยวผลผลิต
- ดูแลการกาจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ย
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากงานวิสาหกิจและคณะเกษตรศาสตร์
3. และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. สาเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ากว่า ม.6
3. มีสัณชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (นับจากวันที่ยื่นใยสมัคร)
4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงขีดสุดให้จาคุก เพราะการกระทาความผิด
ทางอาญา
5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
กำหนดวันเวลำ วิธีกำรคัดเลือก และสถำนที่คัดเลือก
วันที่สอบ

วิธีการสอบแข่งขัน

เวลา

สถานที่สอบ

วันพุธ ที่
8 ธันวาคม 2564

ภำคกำรสอบประเมินควำมเหมำะสม
สำหรับตำแหน่ง (100 คะแนน)
- ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
สาหรับตาแหน่ง

๐๙.3๐ น.
เป็นต้นไป

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ
3. ต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ งำนบริ หำร เลขที่อัตรำ 262029 คุณ วุฒิ ประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตรำค่ำจ้ำง 11,510 บำท สังกัด คณะสัตวแพทยศำสตร์ จำนวน 1 อัตรำ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยนายสั ต วแพทย์ ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. ส าเร็ จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื อสู งกว่า (กรณีส าเร็จ
การศึกษาสูงกว่าระดับ ปวส. จะต้องมีคุณวุฒิระดับ ปวส. แนบมาด้วย) สาขาสัตวศาสตร์ สาขาสัตวรักษ์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี
3. สามารถปฏิบัติงานกับสัตว์ได้
4. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
กำหนดวันเวลำ วิธีกำรคัดเลือก และสถำนที่คัดเลือก
วันที่สอบ

วันศุกร์ ที่
3 ธันวาคม 2564

วิธีการสอบแข่งขัน

ภำคกำรสอบประเมินควำมเหมำะสม
สำหรับตำแหน่ง (100 คะแนน)
- ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
สาหรับตาแหน่ง

เวลา

สถานที่สอบ

๐๙.3๐ น.
เป็นต้นไป

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร

