ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
........................................
ดวยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงครับสมัครคัดเลือก
บุคคลเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ จํานวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่ดําเนินการคัดเลือก
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๒. กําหนดการคัดเลือก
วันที่ ๑๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
รับสมัคร (เวนวันหยุดราชการ)
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
สอบตําแหนงตามแนบทายประกาศ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
รายงานตัวปฏิบัติงาน ณ งานการเจาหนาที่
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ
๓. สถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหติดตอยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
งานการเจาหนาที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคเชา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔. คุณสมบัติของผูสมัคร
( ก) ลักษณะทัว่ ไป
( ๑ ) สัญชาติไทย
( ๒ ) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ บริบูรณ
( ๓ ) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
( ข ) ลักษณะตองหาม
( ๑ ) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
( ๒ ) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอง ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไร ความสามารถหรือเปน
โรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งการพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
( ๔ ) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
( ๕ ) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
( ๖ ) เปนบุคคลลมละลาย
( ๗ ) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
( ๘ ) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ มหาชน หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ

( ๙ ) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย วาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
( ๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
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๕. หลักฐานที่ใชในการสมัคร
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 นิ้ว
จํานวน
๓ รูป
๕.๖ ใบรับรองแพทย
จํานวน
๑ ฉบับ
๕.๗ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน หลักฐานทางทหาร ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
หรือ ชื่อสกุล ( ถามี )
- ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวย
เหตุใด ๆ ถือวาการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๖. คาธรรมเนียม
ผูสมัครตองจายคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหนงละ ๓๐๐ บาท
๗. วิธีการคัดเลือก
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๘. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละหกสิบ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา พงษพิริยะเดชะ)
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
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รายละเอียดแนบทายประกาศ

ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือก
๑. ตําแหนง อาจารย วุฒิปริญญาโท คาจาง ๑๗,๐๖๐ บาท จํานวน ๑ อัตรา
สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการเงิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. เปนผูใฝรูและตั้งใจในการทํางาน รวมทั้งสามารถทุมเทและอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย
๒. หากมีประสบการณทางดานการทําวิจัย หรือเคยทํางานดานการเงินไมต่ํากวา ๒ ป จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ
๓. เปนผูที่สามารถปฏิบัติงานประจําเต็มวัน ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. เปนผูที่มีความเขาใจและยอมรับเกณฑการเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการทํางานและเงื่อนไข
ตาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๕ งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการเงิน สาขาบัญชีหรือการเงิน การเงินและการธนาคารหรือวิศวกรรม
การเงิน เศรษฐศาสตรหรือเศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐการคลังหรือ เศรษฐศาสตรการเงิน แผน ก วิทยานิพนธ ๑๒
หนวยกิต / แผน ข (การคนควาแบบอิสระ) หรือผลงานทางวิชาการ (จะตองไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา) ที่ไดรับเผยแพรตามเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ เรื่อง
และ วุฒิปริญญาตรีการบัญชี การเงิน
๒. กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว
วิธีการคัดเลือก
๑. สอบขอเขียน (ภาคทฤษฎี)
ประมาณ ๒ ชั่วโมง
๒. สอบปฏิบัติการสอน(ผูเขาสอบเตรียม
เนื้อหามา ๑ หัวขอ ใชเวลาประมาณ
๑๐-๑๕ นาที )
๓. สอบสัมภาษณ

วันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา
๐๙.๐๐ น.
เปนตนไป
๑๑.๐๐ น.
เปนตนไป

สถานที่สอบ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๓.๐๐ น.
เปนตนไป

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
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ใบสมัครลูกจางชั่วคราว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๑. ประวัติสวนตัว
๑.๑ ชื่อ..............................................................อายุ...........ป...........เดือน
เชื้อชาติ.......................สัญชาติ........................ศาสนา......................
เกิดวันที่................เดือน.........................................พ.ศ.....................
กรุปเลือด............สวนสูง...........เซนติเมตร น้ําหนัก...........กิโลกรัม
สถานที่เกิด อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.........................
๑.๒ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ----
ออกให ณ สํานักงาน.................................เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ....................
หมดอายุวันที่.............เดือน......................................พ.ศ.....................
๑.๓ สถานภาพทางครอบครัว  โสด  สมรส  หยาราง  มาย จํานวนบุตร.............คน
๑.๔ ชื่อคูสมรส....................................อาชีพ.....................................สถานที่ทํางาน...............................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ----
๑.๕ ชื่อบิดา...................................................อายุ.............ป ยังมีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม
อาชีพ.....................................สถานที่ทํางาน........................................โทรศัพท.............................
ชื่อมารดา...............................................อายุ.............ป ยังมีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม
อาชีพ.....................................สถานที่ทํางาน........................................โทรศัพท.............................
๑.๖ ที่อยูปจจุบันเลขที่..............หมูที่...........ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................
ที่อยูปจจุบัน
 บานตนเอง
 บานบิดามารดา
 บานเชา
 อื่นๆ ระบุ.......................................................
๑.๗ บุคคลที่สามารถติดตอไดทันที ชื่อ..................................................................................................
บานเลขที่.................หมูที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................................
เลขที่..............หมูที่...........ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................
-๒-
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๑.๘ ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อสถาบัน

๑.๙ ประวัติการทํางาน
ชื่อสถานประกอบการ

แผนกหรือสาขาวิชา

ระยะเวลา
จาก
ถึง

๑.๑๐ ประวัติการเขาอบรม-ดูงาน-ฝกงาน
หัวขอ

ตําแหนง

ปที่สําเร็จ

วุฒิที่ไดรับ

เกรดเฉลี่ย

สาเหตุการลาออก

เงินเดือน
ครั้งสุดทาย

สถานที่อบรม-ดูงาน-ฝกงาน

ระยะเวลา

๑.๑๑ มีความรูความสามารถพิเศษ คือ....................................................................................................
๑.๑๒ ขอสมัครเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง...............................................สังกัด......................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...............................................ผูสมัคร
(.................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่..........เดือน.................................พ.ศ................
-๓-
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๒. สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร
เอกสารและหลักฐานตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบสมัครมีดังนี้
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาหลักฐานการศึกษา
 ใบรับรองแพทย
 หลักฐานอื่นๆ ......................................................................................
ข า พเจ า …………………………………………………..…………ตํ า แหน ง …………………………………………………….
สังกัดสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดตรวจเอกสารและหลักฐานตางๆ
แลว
(ลงชื่อ)...............................................ผูรับสมัคร
(………………………………………………)
ตําแหนง...................................................................
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ................

