
 

 
ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว  

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
........................................  

     ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อําเภอทุ งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความประสงค รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางชั่วคราว สังกัด 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ จํานวน  ๑  อัตรา ดังรายละเอียดตอไปนี ้

๑. ตําแหนงท่ีดําเนินการคัดเลือก 
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  ๒. คุณสมบตัิของผูสมัคร 
  ๒.๑  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๒.๒  เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  ๓. วัน เวลาและวิธีการสมัคร   
๓.๑  ผูประสงคสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราวสามารถสมัครไดผาน

ระบบรับสมัครออนไลน ทางเว็บไซต job.rmutsv.ac.th เทานั้น เริ่มสมัครไดตั้งแตวันที่ ๑๖  เมษายน ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ตามขั้นตอนในเว็บไซต  

๓.๒ ใหนําแบบฟอรมการชําระเงินที่พิมพจากระบบไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันทําการของธนาคาร หรือชําระผานคิวอารโคดที่ปรากฏในแบบฟอรมชําระเงิน โดย
จะตองชําระเงินภายในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบรอย 

๓.๓ ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร ที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ 
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ โดยสามารถพิมพใบสมัครพรอมบัตร
ประจําตัวสอบไดจากระบบ  หลังจากชําระเงินแลว ๒ วันทําการ 

๓.๔ ใหผูสมัครตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบจากประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้งกอนถึงวันสอบซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผูสมัครที่ขอมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร
เทานั้น 

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ๔.๑ ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอ ๑ และขอ ๒ โดยตองเปนผูมีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
 
 
          /๔.๒...... 
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 ๔.๒  การสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเขารับการสรรหาและ
การเลือกสรรเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐาน
แจงความเท็จตอเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
 ๔.๓  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัครจริงและตองกรอกรายละเอียด 
ตาง ๆ ในใบสมัครใหครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม
ตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับ
การสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวากรรับสมัครและการเขารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้นและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

๕. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนในวันเขารับการสอบภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับ
ตําแหนง 
 ๕.๑  ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ใหติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดํา  

ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
 ๕.๒  สําเนาหนังสือรับรองคณุวุฒิ หรือสําเนาใบปริญญาบัตรซึ่งผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสําเร็จ

การศกึษาภายในวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๓  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผานการ

พิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๔  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๖  ใบรับรองแพทย จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๗  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หลักฐานการ

ผานการเกณฑทหาร จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๘  ใหแนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผานงาน (ถามี) 
 ๕.๙  ใบสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา สําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

๖. คาธรรมเนียม 
 ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบตําแหนงละ ๓๐๐ บาท และคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนทุกกรณี 
 
๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร 
 รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะติดประกาศใหทราบทั่วกันในวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๔  ณ แผนกงานการเจาหนาที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต www.rmutsv.ac.th และ www:http://saiyai rmutsv.ac.th 

 
๘. กําหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร 
 ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 
๙. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน 

 ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 

/๑๐. หลักฐาน... 
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๑๐. หลักฐานเกณฑและวิธีการตัดสิน 

 ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและการเลือกสรร ตองเปนผูท่ีสอบผานภาคการสอบขอเขียนไมต่ํากวา 
รอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนง และจะตองสอบผานภาคการประเมิน
ความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะถือวาเปนผูสอบผาน 

 การจางและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน จะจางและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสอบแขงขัน 

๑๑. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสอบแขงขัน 
 ๑๑.๑   วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผูผานการสอบแขงขัน 
 ๑๑.๒   การข้ึนบัญชีผูผานการสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่ประกาศ 
 ๑๑.๔   กรณีที่มีผูผานการสอบแขงขันไดคะนนรวมเทากัน ใหผูที่ผานการสอบแขงขันที่ไดคะแนนภาคการ

สอบประเมินความเหมาะสมสําหรับหรือตําแหนงมากกวา เปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวาหากยังคงมีผูผานการสอบ
ประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวผูสมัครสอบกอน เปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา 

 ทั้งนี้ จะติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุงสง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต www:http://saiyai rmutsv.ac.th 

๑๒. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและการเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว 
 ผูผานการสรรหาและการเลือกสรรและไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว จะตองทําสัญญาจางตามที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กําหนด 
 

ประกาศ ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
                                      
                                                            

 
 
 

                                     (ผูชวยศาสตราจารยสมคิด  ชัยเพชร) 
                                       รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช        

                                    ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                             
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      รายละเอียดแนบทายประกาศ 

ตําแหนง อาจารย วุฒิปริญญาโท  คาจาง ๑๗,๐๖๐.-  บาท สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ  จํานวน ๑ อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
๑. สอนวิชาการหรือวิชาชีพทางดานการบัญชีและการเงิน 
๒ ที่ปรึกษานักศึกษา และโครงการพัฒนานักศึกษาดานตาง ๆ 
๓.   ภาระดานการวิจัย และบริการวิชาการ 
๔.   งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) หรือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) หรือ      

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)  
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) หรือ      

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)  
๓. หากมีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
๔. กรณเีพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว 

 
วันที ่ วิธีการคัดเลือกวันที่ เวลา สถานท่ีสอบ 

๒๗  เมษายน ๒๕๖๔ ภาคการสอบขอเขียน  
(๑๐๐คะแนน) ทดสอบความรู
ความสามารถดานการบัญชี
และการเงิน 

๐๙.๐๐ น. 
ถึง ๑๑.๓๐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภาคความเหมาะสมเฉพาะ
ตําแหนง) 
-สอบสอน  เนื้อหาบัญชีและ
การเงิน ๑๕ นาท ี
(๑๐๐คะแนน)  

๐๙.๐๐ น. 
เปนตนไป 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 
 
 
 
 
 


