
 

 
ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
........................................  

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่ งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ จ านวน  ๑  อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่ด ำเนินกำรคัดเลือก 
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๒. คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
  ๒.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๒.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๓. วัน เวลำและวิธีกำรสมัคร   
๓.๑  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถสมัครได้ผ่าน

ระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามข้ันตอนในเว็บไซต ์ 

๓.๒ ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบไปช าระเงินเฉาพะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันท าการของธนาคาร หรือช าร าผ่านคิวอาร์โค๊ดที่ ปรากฏในแบบฟอร์มช าระเงิน โดย
จะต้องช าระเงินภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อย 

๓.๓ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ 
โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมบัตร
ประจ าตัวสอบได้จากระบบ  หลังจากช าระเงินแล้ว ๒ วันท าการ 

๓.๔ ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจากประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้งก่อนถึงวันสอบซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะเฉพาะผู้สมัครที่ข้อมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศรับ
สมัครเท่านั้น 

๔. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
 ๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 
          /๔.๒...... 
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 ๔.๒  การสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐาน
แจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
 ๔.๓  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริงและต้ องกรอกรายละเอียด 
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่
ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่ากรรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

๕. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันเข้ำรับกำรสอบภำคกำรสอบประเมินควำมเหมำะสมส ำหรับ
ต ำแหน่ง 
 ๕.๑  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรบัสมัครออนไลน์ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า  

ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 ๕.๒  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตรซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยส าเร็จ

การศึกษาภายในวันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๓  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการ

พิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๖  ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๗  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หลักฐานการ

ผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๘  ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน (ถ้ามี) 
 ๕.๙  ใบส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

๖. ค่ำธรรมเนียม 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งละ ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนทุกกรณี 
 
๗. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรร 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่ ๒๘  พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ณ แผนกงานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต์ www.rmutsv.ac.th และ www:http://saiyai rmutsv.ac.th 

 
๘. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่กำรสรรหำและกำรเลือกสรร 
 ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
๙. หลักเกณฑ์และวิธีกำรตัดสิน 

 ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

/๑๐. หลักฐาน... 
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๑๐. หลักฐำนเกณฑ์และวิธีกำรตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๑๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง และจะต้องสอบผ่านภาคการประเมิน
ความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน 

 การจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 

๑๑. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน 
 ๑๑.๑  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันท่ีได้คะแนนภาคการสอบข้อเขียน 
 ๑๑.๒  วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
  ๑๑.๓  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศ 
 ๑๑.๔  กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันที่ได้คะแนนภาคการ

สอบประเมินความเหมาะสมส าหรับหรือต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่าหากยังคงมีผู้ผ่านการสอบ
ประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบก่อน เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 

 ทั้งนี้ จะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่ งสง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต์ www:http://saiyai rmutsv.ac.th 

๑๒. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสรรหำและกำรเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 
 ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
                                      
                                                            

 
 
 

                                     (รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง) 
                                       รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช        

                                    ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                              
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      รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ 

ต าแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท  ค่าจ้าง ๑๗,๐๖๐.-  บาท สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ  จ านวน ๑ อัตรา 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
๑. สอนวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านการบัญชี 
๒ ที่ปรึกษานักศึกษา และโครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ 
๓.   ภาระด้านการวิจัย และบริการวิชาการ 
๔.   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต หรือบัญชีบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) หรือ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) และ 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์ หรือ 
๓. หากเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ท าวิทยานิพนธ์ต้องมีบทความวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเป็นผู้วิจัยหลักในงานวิจัยเรื่อง นั้น 

๔. หากมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
๕. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

 
วันที่ วิธีการคัดเลือกวันที่ เวลา สถานที่สอบ 

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ภาคการสอบข้อเขียน  
(๑๐๐คะแนน) ทดสอบความรู้
ความสามารถเก่ียวกับ 
การบัญช ี

๐๙.๐๐ น. 
ถึง ๑๑.๓๐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
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