
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ 

................................................................. 
                 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป       ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ   เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ       และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ     พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง   การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการ
จัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗   และตามหนังสือมอบอ านาจ   ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ ๕๐๕/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๘ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
๑.ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 

                 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
   ชื่อต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ

ทางด้านการบริหารทั่วไป งานธุรการ งานบุคลากร การจัดระบบงาน การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประกันคุณภาพ
งานร่างโต้ตอบจดหมาย และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  อัตราว่าง ๑ อัตรา  
  ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท  
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ษ.๒๕๔๗   

๒คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๘ ของระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง      กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก    เพราะกระท าความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
/ (๗) ไม่เป็นผู้เคย... 



 

-๒- 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรอง
แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย  8 ’’’’ 
๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

 ๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่  ๑๗-๒๕   กรกฎาคม ๒๕๖๑   ในวันและเวลา
ราชการ  

๓.๒. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
๑ ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จ

การศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
๒ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript ) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จ

การศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด าขนาด ๓x๔ ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖เดือน 

และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 
๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
๖ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )  

  ๗ ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร(กรณีผู้สมัครเพศชาย) 
๘ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง     โดยลงลายมือชื่อก ากับใน
ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ   และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ   ในใบสมัคร    พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น    

๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ 
         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งละ ๓๐๐ บาท และเม่ือสมัครแล้ว

จะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ๑ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัคร

สอบ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ภายในวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะถือเกณฑ์ตามสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่   ๑   สิงหาคม     
๒๕๖๑  ณ งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่ อาคาร ๓ ชั้น ๒ อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช และ
ทางเว็บไซต์ http://www.rmutsv.ac.th/th/main?qt-news=2#qt-news หรือ 
http://saiyai.rmutsv.ac.th/saiyaicampus/  

 
         /๘.การประกาศ..  

http://www.rmutsv.ac.th/th/main?qt-news=2#qt-news


 

-๓- 
 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน ภายในวันที่       

๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑   ณ งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๑ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี      

    
๖. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 

 ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 ๘. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  
การจัดจ้างจะเป็นตามล าดับคะแนนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้

คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมเท่ากันให้ผู้
ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก
ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 
๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนด และ
หากภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน วิทยาเขตฯ จะพิจารณาว่าสามารถใช้เป็นบุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ก็อาจจะพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุก็ได้ ทั้งนี้ โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  

 
 

                           ประกาศ ณ  วันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ)   
                            รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 



 

   
 
 
    
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง กลุ่มงาน  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัด  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

............................................... 
๑. ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  
หน่วยงานที่บรรจุ   คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา 
๒. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microslft office เป็นอย่างดี 
๓. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

 
     วิธีการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 
 
 
 

วันคัดเลือก วิธีการเลือกสรร/คะแนน เวลา สถานที่คัดเลือก 
๖  
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

การประเมินครั้งท่ี ๑ 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(100 คะแนน)       
 

๐๙.๐๐   - 
๑๒.๐๐ น. 

ห้อง ๖๑๒         
อาคารสีนวล  วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช  
อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 

๖  
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง                     
( 100 คะแนน) -สอบสัมภาษณ์ 

๑๓.๐๐.00 น.เป็น
ต้นไป 

ห้อง ๖๑๒         
อาคารสีนวล  วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช  
อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลอืกหรือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย คณะ......................................... 
   ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... ................สญัชาติ...............
ศาสนา...............   เกิดวนัท่ี.........................เดือน....................................พ.ศ..................................อาย.ุ.........................ปี เป็นผูส้ าเร็จ
การศึกษาคุณวฒิุ.................................................วชิาเอก/สาขา......................................คณะ...................................................... .......
จากสถานศึกษา..........................................................ประเทศ...............................  

  ขอสมคัรเข้ารับการเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย วทิยาเขต
นครศรีธรรมราช  และขอแจ้งรายละเอยีดเพือ่ประกอบการพจิารณา  ดงันี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

สถานท่ีเกิด จงัหวดั................................................................. ภูมิล าเนา............................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี.........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย....................................ถนน............................. ต าบล/แขวง
.............................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย์
.............................................โทรศพัท.์................................  

สถานภาพ (    )  โสด (    )  สมรส (    )  หยา่ร้าง (    )  หมา้ย  

2. ประวตักิารศึกษา  

 

วฒิุท่ีไดรั้บ 
 

สาขา/วชิาเอก 

คะแนนเฉล่ีย 
ตลอดหลกัสูตร 

 
ช่ือสถานศึกษา 

ระยะเวลาท่ีศึกษา 
ตั้งแต่..........ถึง........ 

  ปวช.  / ปวส. /     

  อนุปริญญา     

  ปริญญาตรี     

  ปริญญาโท     

  ปริญญาเอก     

  อ่ืน ๆ      

     

        
 

3. ประวตักิารท างาน / การฝึกงาน  

 



 

สถานท่ีท างาน / 
ฝึกงาน 

ต าแหน่ง /  
ลกัษณะงาน 

เงินเดือน    

สุดทา้ย 

ระยะเวลา 
ตั้งแต…่............ถึง...............  

เหตุผลท่ีออก 
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4. ความรู้ความสามารถพิเศษ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

5. หลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัรเขา้รับการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกเป็นพนกังานราชการ 
                    ( )  ส าเนาปริญญาบตัร หรือหนงัสือรับรองคุณวฒิุ 1 ฉบบั  

      ( )  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript ) 1 ฉบบั 

      ( )  ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั  

      ( )  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ฉบบั  

      ( )  ส าเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ  

 ขา้พเจา้รับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

   (ลงช่ือ)........................................................ผูส้มคัร  

             (.........................................................)  

          วนัท่ีสมคัร............เดือน.......................พ.ศ...............  
 

 ขา้พเจา้.....................................................................................ต าแหน่ง.....................................................  

ไดต้รวจเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ แลว้ครบตามใบสมคัร 
 

   (ลงช่ือ)........................................................ผูส้มคัร  

             (.........................................................)  

          วนัท่ีรับสมคัร............เดือน.......................พ.ศ...............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

                                                  
 

 
 

                                                  
 

 


