
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ 

................................................................. 
                 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป       ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ       และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ     
พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  การกําหนด
ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗   และตามหนังสือมอบอํานาจ   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ 
๖๕๔/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป  ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

๑.ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธ์ิเข้ารบั
การเลือกสรร ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

 
๒.คุณสมบัติทัว่ไปของผูส้มัครเข้ารับการเลอืกสรร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไมม่ีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๘ ของระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังต่อไปน้ี 
(๑) สัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้     ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง      กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมอืง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก   เพราะกระทําความผิดอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
 

หมายเหตุ   ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถ่ิน  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออก
ให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มาย่ืนด้วย  
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  ๓. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกงานการเจ้าหน้าที่  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ต้ังแต่วันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ  
 

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
๔.๑ สําเนาแสดงผลการศึกษา  และสําเนาปริญญาบัตร  จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ   โดยจะต้อง

สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่  ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๘   
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

๖ เดือน และถ่ายคร้ังเดียวกัน จํานวน ๓ รูป 
๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.๕ สําเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส  หนังสอืสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว  หรือ  ช่ือสกุล 

( ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกนั )   
  ๔.๖ ผูส้มัครเขา้รับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง     โดยลงลายมือช่ือกํากับใน
สําเนาหลักฐานทุกฉบับ   และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ   ในใบสมัคร    พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วนในกรณีทีม่ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมคัร   ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   จะไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการเลือกสรร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน    

 

๕. ค่าธรรมเนยีม 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องชําระค่าธรรมเนียมสอบตําแหน่งละ ๓๐๐ บาท และเมื่อสมัครแล้วจะไม่

จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบไมว่่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 
 
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารบัการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่    ๒๘  เมษายน 
๒๕๕๘  ณ งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ ่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช หรือทาง 
www.rmutsv.ac.th 

 
๗. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจําต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน 

 
๘. การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชีผูผ้า่นการเลือกสรร 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนน ภายในวันที่       
๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ แผนกงานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๑ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี  

          /๙ สําหรับ... 
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สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งน้ี อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ ของคําสัง่มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
๙. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเลือกสรร 
 ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 
๑๐.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 

รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

๑๑. หลักการตัดสิน 
   ผู้ผ่านการเลอืกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ  การจัดจ้างจะ

เป็นตามลําดับคะแนนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผูท้ีไ่ด้คะแนนประเมินความเหมาะสม
กับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมเท่ากันให้ผู้ได้รับคะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สงูกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจําตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

 
๑๒. การจัดทาํสัญญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรรเปน็พนักงานราชการ 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกําหนด และ
หากภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน วิทยาเขตฯ จะพิจารณาว่าสามารถใช้เป็นบุคคลท่ีมี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ก็อาจจะพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรท่ียังไม่
หมดอายุก็ได้ ทั้งน้ี โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ 

 
 

                           ประกาศ ณ  วันที ่    ๗   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

 
 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักด์ิ พุทธกาล)  
                                       ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รักษาการแทน  
                          รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง่ กลุ่มงาน  คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการท่ัวไป 
สังกัด  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

............................................... 
๑. ตําแหน่ง     นักวิชาการสัตวบาล      กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
หน่วยงานท่ีบรรจุ   คณะเกษตรศาสตร์ จาํนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์หรือสัตวบาล 
๒. ผ่านการเรียนวิชาการผลิตสัตว์ปีกหรือวิชาอ่ืนที่มีเน้ือหาใกล้เคียงอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต 
๓. มีความรู้ความสามารถในการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกเป็นอย่างดี 
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับใช้งานได้ 
๕. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
๖. หากมีประสบการณ์ในการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาที่เก่ียวกับการ

ผลิตสัตว์ปีก จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
สิทธปิระโยชน ์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ภาระงานโดยสังเขป 

๑. ควบคุมดูแลระบบการผลิตสัตว์ปีกและการจัดการขายผลผลิตในฟาร์มสัตว์ปีก 
๒. ดูแลทรัพย์สิน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ของแผนกสัตว์ปีก 
๓. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและนักศึกษาประจําแผนกสัตว์ปีก 
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกและสาขาทุกเดือน 
๕. ช่วยสอนภาคปฏิบัติในวิชาที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ปีก 
๖. ดูแลนักศึกษาปัญหาพิเศษเก่ียวกับสัตว์ปีก 
๗. ปฎิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังน้ี 

๑. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทางด้านสัตว์ปีก   คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน 
๒. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง  

ในด้านต่างๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน
เสียสละ  มีความคิด  ริเริ่ม  และมีปฏิภาณไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจา    เหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ  เป็นต้น  (โดยวิธีสัมภาษณ์) 

วิธีการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 
วันคัดเลือก วิธีการเลือกสรร/คะแนน เวลา สถานที่คัดเลือก 
๓๐  
เมษายน
๒๕๕๘ 

การประเมินครั้งที่ ๑ 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
(๑๐๐ คะแนน)   -สอบข้อเขียน 

๐๙.๐๐   - 
๑๒.๐๐ น. 

 อาคาร ๕ ห้องเหมยซาน 
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๓๐  
เมษายน
๒๕๕๘ 

การประเมินครั้งที่ ๒ 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง                   
( ๑๐๐ คะแนน) -สอบสัมภาษณ์ 

๑๓.๐๐ น.เป็นต้น
ไป 

อาคาร ๕ ห้องสํานักงาน
สาขาสัตวศาสตร์ 

                             
 
 

 
ใบสมัครเข้ารบัการสอบคัดเลือกหรือเลือกสรรเปน็พนักงานราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะ......................................... 
    

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................สัญชาติ...................
ศาสนา..................   เกิดวันท่ี.........................เดือน....................................พ.ศ..................................อายุ..........................ปี เป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาคุณวุฒ.ิ..................................................วิชาเอก/สาขา......................................คณะ.................................................................
จากสถานศึกษา...............................................................................................ประเทศ............................... 
  ขอสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  และขอแจ้งรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานท่ีเกิด จังหวัด............................................................................... ภูมิลําเนา...................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.............................หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน...................................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์................................................................. 
สถานภาพ (    )  โสด (    )  สมรส (    )  หย่าร้าง (    )  หม้าย 
2. ประวัติการศึกษา 

 
วุฒิท่ีได้รับ 

 
สาขา/วิชาเอก 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

 
ชื่อสถานศึกษา 

ระยะเวลาท่ีศึกษา 
ต้ังแต่..........ถึง........ 

  ปวช.  / ปวส.      

  อนุปริญญา     

  ปริญญาตรี     

  ปริญญาโท     

  ปริญญาเอก     

  อ่ืน ๆ      
     

        
 
3. ประวัติการทํางาน / การฝึกงาน 
 
สถานท่ีทํางาน / 

ฝึกงาน 
ตําแหน่ง /  
ลักษณะงาน 

เงินเดือน    
สุดท้าย 

ระยะเวลา 
ต้ังแต่…............ถึง............... 

เหตุผลท่ีออก 
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4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................... 
5. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 
                 ( )  สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ 
      ( )  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript ) 1 ฉบับ 
      ( )  สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
      ( )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ 
      ( )  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ 
 ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้สมัคร 
                 (.........................................................) 
             วันท่ีสมัคร............เดือน.......................พ.ศ............... 
 
 ข้าพเจ้า...........................................................................................ตําแหน่ง............................................................................... 
ได้ตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วครบตามใบสมัคร 
 
            (ลงชื่อ)........................................................ผู้สมัคร 
                 (.........................................................) 
                วันท่ีรับสมัคร............เดือน.......................พ.ศ............... 
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