ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
........................................
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช อ าเภอทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูก จ้างชั่วคราว สังกัด
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จานวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่ดำเนินกำรคัดเลือก
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติทั่ วไปตามมาตรา ๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลำและวิธีกำรสมัคร
๓.๑ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถสมัครได้ผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามขั้นตอนในเว็บไซต์
๓.๒ ให้นาแบบฟอร์มการชาระเงินที่พิมพ์จากระบบไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันทาการของธนาคาร หรือชาระผ่านคิวอาร์โค๊ดที่ปรากฏในแบบฟอร์มชาระเงิน โดย
จะต้องชาระเงินภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อย
๓.๓ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ
โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมบัตร
ประจาตัวสอบได้จากระบบ หลังจากชาระเงินแล้ว ๒ วันทาการ
๓.๔ ให้ ผู้ ส มั ค รตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบจากประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อี ก ครั้ ง ก่ อ นถึ ง วั น สอบซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้สมัครที่ข้อมูลในใบสมัครตรงกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร
เท่านั้น
๔. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณ วุฒิ การศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ การศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
/๔.๒......
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๔.๒ การสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐาน
แจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๓ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับสมั ครจริงและต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่
ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๕. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นในวันเข้ำรับกำรสอบภำคกำรสอบประเมินควำมเหมำะสมสำหรับ
ตำแหน่ง
๕.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดา
ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๕.๒ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตรซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสาเร็จ
การศึกษาภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรีย น หรือ ส าเนาใบรายงานผลการศึ ก ษา (Transcript) ซึ่ งผ่ านการ
พิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หลักฐานการ
ผ่านการเกณฑ์ทหาร จานวน ๑ ฉบับ
๕.๘ ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน (ถ้ามี)
๕.๙ ใบสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า สาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๖. ค่ำธรรมเนียม
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตาแหน่งละ ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนทุกกรณี
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรร
รายชื่อผู้ มี สิ ทธิเข้ารับ การสรรหาและการเลื อกสรร จะติดประกาศให้ท ราบทั่วกันในวัน ที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๖๕ ณ แผนกงานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต์ www.rmutsv.ac.th และ www:http://saiyai rmutsv.ac.th
๘. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่กำรสรรหำและกำรเลือกสรร
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๙. หลักเกณฑ์และวิธีกำรตัดสิน
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
/๑๐. หลักฐาน...
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๑๐. หลักฐำนเกณฑ์และวิธีกำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็น ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือ กสรร ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคประเมินความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง และจะต้องสอบผ่านภาคการประเมิน
ความเหมาะสมสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน
การจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะจ้างและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
๑๑. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน
๑๑.๑ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
๑๑.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศ
๑๑.๔ กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันที่ได้คะแนนภาคการ
สอบประเมินความเหมาะสมสาหรับหรือตาแหน่งมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่าหากยังคงมีผู้ผ่านการสอบ
ประเมินความเหมาะสมสาหรับตาแหน่งได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวผู้สมัครสอบก่อน เป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า
ทั้งนี้ จะติดประกาศให้ท ราบโดยทั่วกั น ณ ส านั กงานวิท ยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเว็บไซต์ www:http://saiyai rmutsv.ac.th
๑๒. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสรรหำและกำรเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ผู้ ผ่ านการสรรหาและการเลื อ กสรรและได้ รับ การจ้ างเป็ น ลู ก จ้ างชั่ ว คราว จะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ างตามที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ
๑.

ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
ค่าจ้าง ๑๑,๕๑๐.- บาท สังกัด สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จานวน ๑ อัตรา

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานช่างไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในขณะดาเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒. มีวางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
๓. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่ วยงาน
๔. งานซ่อมแซมปั๊มน้า ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ซ่อมระบบประปาภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๕. งานติดตั้งมิเตอรืไฟฟ้าภายใน
๖. งานจดบันทึกค่าไฟฟ้าภายใน
๗. งานซ่อมแซม บารุงรักษา อาคาร/วัสดุ/ครุภัณฑ์
๘. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์,วันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์)
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๑. วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๓. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
วิธีการสอบแข่งขันและสถานที่สอบ
วันที่
วิธีการคัดเลือกวันที่
๑๘ มกราคม
๑.ภาคการสอบข้อเขียนและปฎิบัติ
๒๕๖๕
(๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอกอาคาร
และระบบควบคุม

๒๕ มกราคม
๒๕๖๕

๒.ภาคการสอบประเมินความ
เหมาะสมสาหรับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน)

เวลา
๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป

๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป

สถานที่สอบ
จะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาและการ
เลือกสรร
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ
๒.

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี
ค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐.- บาท สังกัด สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ
๑. วางแผนและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๒. ปฏิบัติงานสานักงาน เช่น จัดทาหนังสือราชการ การขออนุมัติซื้อ-จ้าง
๓. จัดทากิจกรรม ๕ ส และจัดการสภาพแวดล้อม
๔. สามารถตกแต่งต้นไม้ ขยายพันธุ์พืช และการดูแลบารุงต้นไม้ได้
๕. สามารถจัดภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร งานประชุม งานสัมมนาต่าง ๆ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก หรืองานอื่นๆ ที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๘. มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี หรือมีความสามารถใช้
โปรแกรมทางด้านกราฟฟิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๑. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๓. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
วิธีการสอบแข่งขันและสถานที่สอบ
วันที่
วิธีการคัดเลือกวันที่
๑๘ มกราคม
๑.ภาคการสอบข้อเขียนและปฎิบัติ
๒๕๖๕
(๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
๑.๑.ความรู้ทั่วไปและระเบียบการ
ปฏิบัติราชการ
๑.๒.ความรู้พื้นฐานทางการเกษตร
๑.๓.ความรู้พื้นฐานงานภูมิทัศน์
๑.๔.สอบปฏิบัติ ปฏิบัติการจัดตกแต่ง
สวนและการดูแลรักษาภูมิทัศน์
๒๖ มกราคม
๒.ภาคการสอบประเมินความ
๒๕๖๕
เหมาะสมสาหรับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน)

เวลา
๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป

๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป

สถานที่สอบ
จะประกาศให้ทราบใน
วันประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
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