
 
ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่จางเปนลูกจางช่ัวคราว 
........................................  

     ดวยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรธีรรมราช  มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลอืก
บุคคลเปนลกูจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  จํานวน  ๒  อัตรา      ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
๑. ตําแหนงท่ีดําเนินการคัดเลือก 

ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี 
๒. กําหนดการคัดเลือก 

วันที่   ๒๑-๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  รับสมัคร (เวนวันหยุดราชการ) 
วันที่   ๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ 

     วันที่  ๑-๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  สอบตําแหนงตามแนบทายประกาศ 
วันที่   ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันที่   ๗-๙ สิงหาคม   ๒๕๖๐  รายงานตัวปฏิบัติงาน ณ งานการเจาหนาที ่
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ   

๓. สถานท่ีรับสมัคร 
       ผูประสงคจะสมัครใหติดตอย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที ่ งานการเจาหนาที่ สํานักงานวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช     อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช   ภาคเชา  ๐๘.๓๐  - ๑๒.๐๐ น. ภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น.  

  ๔. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ( ก) ลักษณะทั่วไป 

( ๑ )  สัญชาติไทย 
( ๒ )  อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบรูณ และไมเกิน ๖๐ บรบิูรณ 
( ๓ )  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

( ข ) ลักษณะตองหาม 
( ๑ )  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมอืง 
( ๒ )  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอง ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไร ความสามารถหรือเปน

โรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(๓)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งการพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอบังคับน้ี

หรือกฎหมายอื่น 
( ๔ ) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
( ๕ ) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง  
( ๖ ) เปนบุคคลลมละลาย 
( ๗ ) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
( ๘ )  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรฐัวิสาหกิจ องคการ มหาชน หรือหนวยงาน

อื่นของรัฐ 
( ๙ )  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย วาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรอืกฎหมายอื่น 
( ๑๐) เปนผูเคยกระทําการทจุริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 



 

      
 ๕. หลักฐานท่ีใชในการสมัคร   

๕.๑  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา     จํานวน       ๑     ฉบับ  
๕.๒  สําเนาปริญญาบัตร      จํานวน       ๑     ฉบับ 
๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน       ๑     ฉบับ 
๕.๔  สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน       ๑     ฉบับ 
๕.๕  รูปถายขนาด  ๑  น้ิว          จํานวน       ๓     รูป 
๕.๖  ใบรับรองแพทย        จํานวน       ๑     ฉบับ 
๕.๗  ใบขับข่ีรถยนตประเภท ๒  (เฉพาะตําแหนงพนักงานขับรถยนต)    จํานวน       ๑     ฉบับ 
๕.๘   สําเนาหลกัฐานอื่น ๆ เชน หลกัฐานทางทหาร   ทะเบยีนสมรส   หนังสอืสําคัญการเปลีย่นช่ือตัว 

หรือ ช่ือสกุล ( ถามี ) 
 

 -  ผูสมัครเขารบัการคัดเลือกจะตองรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ    และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวย
เหตุใด ๆ ถือวาการคัดเลือกครัง้น้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน 
๖. คาธรรมเนียม 

 ผูสมัครตองจายคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหนงละ  ๓๐๐ บาท 
๗. วิธีการคัดเลือก 

  ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี 
๘. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน 

ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละหกสบิ  
  
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐                                      
                                                            
                                                                          

                                             
 

                                       (ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา  พงษพิริยะเดชะ) 
                                       รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช                                    

 
                                                                
 
 
 

 
 
 
 

  
         

       



 

        ญาดา ราง/พิมพ...........................ตรวจ 
 

      รายละเอียดแนบทายประกาศ 
 

ตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 
๑. ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร   วุฒปิริญญาตรี  คาจาง ๑๓,๘๔๐  บาท    จํานวน  ๑  อัตรา  

สังกัด งานบรหิารวิชาการและวิจัย  สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑.   สรางเว็บไซด ดูแล และพัฒนาเว็บไซด ของสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๒.   งานจัดตารางสอบ และประสานงานจัดตารางเรียน และเกี่ยวกับการขอเปดรายวิชา 
๓.   สนับสนุนงานระบบสารสนเทศของสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๔.   งานดานการสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
๕.   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร/วิทยาการคอมพิวเตอร/วิศวกรรม

คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบ
สารสนเทศ และสาขาอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของทางดานคอมพิวเตอร 

๒. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
๓. สามารถพฒันาเว็บไซตโดยใชโปรแกรม  Macromedia Dreamweaver หรือโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆที่

เกี่ยวของ 
๔. มีความรูเกี่ยวกบฐานขอมลู และพฒันาเว็บไซตที่มีการทํางานรวมกับฐานขอมูลได 
๕. สามารถพฒันาเว็บไซตโดยใชภาษาสคริปต เชน ภาษา PHP ได 
๖. มีความเช่ียวชาญในการใชโปรแกรม Microsoft Office 
๗. กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว 

 
วิธีการคัดเลือก วันที่ เวลา สถานที่สอบ 

๑.  สอบปฏิบัติดานการเขียนเว็บไซตและ
การใชโปรแกรม Microsoft Office 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น. 
เปนตนไป 

อาคารหองสมุด ชนั ๒ 

๒.  สอบสมัภาษณ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. 
เปนตนไป 

อาคาร ๓ ช้ัน ๒ หอง ๓๒๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศ 
 

ตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 
๒. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต   วุฒ ิป.๖  คาจาง ๑๐,๖๑๐  บาท    จํานวน  ๑  อัตรา  

สังกัด แผนกงานยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑.   บริการขับรถยนตของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๒.   ดูแลบํารุงรกัษาการใชรถยนตตามขอกําหนดของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓.   ปฎิบัติงานเรงดวนตามภารกิจของสวนราชการตามที่ไดรับมอบหมาย 
๔.   จัดทํากิจกรรม ๕ ส ในพื้นที่และภาระงานของแผนกยานพาหนะ 
๕.   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑.สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาช้ันประถมปที่ ๖ 
๒.กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว 

 
วิธีการคัดเลือก วันที่ เวลา สถานที่สอบ 

๑.  สอบปฏิบัติขับรถยนต ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น. 
เปนตนไป 

ถนนภายในวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๒.  สอบสมัภาษณ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. 
เปนตนไป 

อาคาร ๓ ช้ัน ๓ หอง ๓๓๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
ใบสมัครลกูจางช่ัวคราว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 
๑. ประวัติสวนตัว 
 ๑.๑ ช่ือ..............................................................อายุ...........ป...........เดือน 
  เช้ือชาติ.......................สญัชาติ........................ศาสนา...................... 
  เกิดวันที่................เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  กรุปเลอืด............สวนสูง...........เซนติเมตร  นํ้าหนัก...........กโิลกรัม 
  สถานที่เกิด อําเภอ/เขต...............................จงัหวัด......................... 
 ๑.๒ เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน  ---- 
  ออกให  ณ สํานักงาน.................................เมือ่วันที่..........เดือน..........................พ.ศ.................... 
  หมดอายุวันที่.............เดือน......................................พ.ศ..................... 
 ๑.๓ สถานภาพทางครอบครัว   โสด   สมรส   หยาราง   มาย  จํานวนบุตร.............คน 
 ๑.๔ ช่ือคูสมรส....................................อาชีพ.....................................สถานทีท่ํางาน............................... 
  เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน  ---- 
 ๑.๕ ช่ือบิดา...................................................อายุ.............ป  ยังมีชีวิตอยู   ถึงแกกรรม 
  อาชีพ.....................................สถานทีท่ํางาน........................................โทรศัพท............................. 
  ช่ือมารดา...............................................อายุ.............ป  ยังมีชีวิตอยู   ถึงแกกรรม 
  อาชีพ.....................................สถานทีท่ํางาน........................................โทรศัพท............................. 
 ๑.๖ ที่อยูปจจบุันเลขที่..............หมูที่...........ตรอก/ซอย...............................ถนน................................... 
  ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..................................... 
  รหสัไปรษณีย....................................โทรศัพท................................................................................. 
  ที่อยูปจจบุัน    บานตนเอง    บานบิดามารดา  
         บานเชา    อื่นๆ ระบุ....................................................... 
 ๑.๗ บุคคลทีส่ามารถติดตอไดทันที  ช่ือ.................................................................................................. 
  บานเลขที่.................หมูที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................... 
  ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..................................... 
  รหสัไปรษณีย....................................โทรศัพท................................................................................. 
  สถานที่ทํางาน.................................................................................................................................. 
  เลขที่..............หมูที่...........ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................................... 
  ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..................................... 
  รหสัไปรษณีย....................................โทรศัพท................................................................................. 
 
 
 



 

- ๒ - 
 ๑.๘ ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา ช่ือสถาบัน แผนกหรือสาขาวิชา ปที่สําเรจ็ วุฒิที่ไดรับ เกรดเฉลี่ย 

      
      
      
      
      
      

 
 ๑.๙ ประวัติการทํางาน 

ช่ือสถานประกอบการ ระยะเวลา ตําแหนง สาเหตุการลาออก เงินเดือน
ครั้งสุดทาย จาก ถึง 

      
      
      
      

 
 ๑.๑๐ ประวัติการเขาอบรม-ดูงาน-ฝกงาน 

หัวขอ สถานที่อบรม-ดูงาน-ฝกงาน ระยะเวลา 
   
   
   
   
   
   

 
 ๑.๑๑ มีความรูความสามารถพิเศษ  คือ.................................................................................................... 

 ๑.๑๒ ขอสมัครเปนลูกจางช่ัวคราวตําแหนง...............................................สังกัด...................................... 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  กระทรวงศึกษาธิการ 

     ขาพเจาขอรบัรองวา  ขอความขางตนถูกตองตรงกบัความจริงทกุประการ 
 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผูสมัคร 
(.................................................) 

ย่ืนใบสมัครวันที่..........เดือน.................................พ.ศ................ 
 
 
 



 

- ๓ - 
 
 

๒. สําหรับเจาหนาที่รบัสมัคร 
 เอกสารและหลักฐานตางๆ  ที่ไดย่ืนพรอมใบสมัครมีดังน้ี 
    สําเนาทะเบียนบาน    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    สําเนาหลักฐานการศึกษา    ใบรับรองแพทย 

 หลักฐานอื่นๆ  ...................................................................................... 
 
  ขาพเจา   นางสาวญาดา  คงชวย………ตําแหนง หัวหนางานการเจาหนาที่ สังกัดสํานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดตรวจเอกสารและหลักฐานตางๆ แลว 
 
 

    (ลงช่ือ)...............................................ผูรับสมัคร 
(นางสาวญาดา  คงชวยX 

ตําแหนง................................................................... 
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ................ 

                
 

 


