ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
........................................
ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จํานวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งทีด่ ําเนินการคัดเลือก
ปรากฎอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. กําหนดการคัดเลือก
วันที่ ๑๙ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
สอบตําแหน่งตามแนบท้ายประกาศ
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
รายงานตัวปฎิบัติงาน ณ งานการเจ้าหน้าที่
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
๓. สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคเช้า ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
( ก) ลักษณะทั่วไป
๑.
สัญชาติไทย
อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ บริบูรณ์
๒.
๓.
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
( ข ) ลักษณะต้องห้าม
( ๑ ) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
( ๒ ) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือง ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ ความสามารถหรือเป็น
โรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งการพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
( ๔ ) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
( ๕ ) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
( ๖ ) เป็นบุคคลล้มละลาย
( ๗ ) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
( ๘ ) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
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( ๙ ) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
( ๑๐) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๕. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๕.๑ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา
จํานวน
๑ ฉบับ
๕.๒ สําเนาปริญญาบัตร
จํานวน
๑ ฉบับ
๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน
๑ ฉบับ
๕.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน
๑ ฉบับ
๕.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน
๓ รูป
๕.๖ ใบรับรองแพทย์
จํานวน
๑ ฉบับ
๕.๗ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานทางทหาร ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
หรือ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทัง้ ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีทมี่ ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ ถือว่าการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๖. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน่งละ ๓๐๐ บาท
๗. วิธีการคัดเลือก
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สําคัญ รัตนบุรี)
ผู้ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก
๑. ตําแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ค่าจ้าง ๑๕,๓๐๐ บาท จํานวน ๑ อัตรา
สังกัด สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
๑. สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาเครื่องยนต์ฟาร์ม กลศาสตร์วัสดุ ทักษะช่าง ๒ เครื่องสูบน้ํา
เครื่องทําความเย็นและห้องเย็น วิชาอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ดูแลรับผิดชอบและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
๓. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
๔. ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายของคณะหรือตามที่ชุมชนหรือสังคมร้องขอ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา / วิชาเอก เกษตรกลวิธาน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมเครื่องกล
หรือวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอนหรือทํางานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างศึกษา หรือหากมี
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการคัดเลือก
๑. สอบสัมภาษณ์

วันที่
๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

เวลา
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สถานที่สอบ
สํานักงานคณะเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)
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ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ ชื่อ..............................................................อายุ...........ปี...........เดือน
เชื้อชาติ.......................สัญชาติ........................ศาสนา......................
เกิดวันที่................เดือน.........................................พ.ศ.....................
กรุ๊ปเลือด............ส่วนสูง...........เซนติเมตร น้ําหนัก...........กิโลกรัม
สถานที่เกิด อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.........................
๑.๒ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ----
ออกให้ ณ สํานักงาน.................................เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ....................
หมดอายุวันที่.............เดือน......................................พ.ศ.....................
๑.๓ สถานภาพทางครอบครัว  โสด  สมรส  หย่าร้าง  ม่าย จํานวนบุตร.............คน
๑.๔ ชื่อคู่สมรส....................................อาชีพ.....................................สถานที่ทํางาน...............................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ----
๑.๕ ชื่อบิดา...................................................อายุ.............ปี ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
อาชีพ.....................................สถานที่ทํางาน........................................โทรศัพท์.............................
ชื่อมารดา...............................................อายุ.............ปี ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
อาชีพ.....................................สถานที่ทํางาน........................................โทรศัพท์.............................
๑.๖ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน
 บ้านตนเอง
 บ้านบิดามารดา
 บ้านเช่า
 อื่นๆ ระบุ.......................................................
๑.๗ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ทันที ชื่อ..................................................................................................
บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.................................................................................
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................................
เลขที่..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.................................................................................
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-๒๑.๘ ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อสถาบัน

๑.๙ ประวัติการทํางาน
ชื่อสถานประกอบการ

แผนกหรือสาขาวิชา

ระยะเวลา
จาก
ถึง

๑.๑๐ ประวัติการเข้าอบรม-ดูงาน-ฝึกงาน
หัวข้อ

ตําแหน่ง

ปีที่สําเร็จ

วุฒิที่ได้รับ

เกรดเฉลี่ย

สาเหตุการลาออก

เงินเดือน
ครั้งสุดท้าย

สถานที่อบรม-ดูงาน-ฝึกงาน

ระยะเวลา

๑.๑๑ มีความรู้ความสามารถพิเศษ คือ....................................................................................................
๑.๑๒ ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง...............................................สังกัด......................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...............................................ผู้สมัคร
(.................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่..........เดือน.................................พ.ศ................
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-๓๒. สําหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาหลักฐานการศึกษา
 ใบรับรองแพทย์
 หลักฐานอื่นๆ ......................................................................................
ข้ า พเจ้ า …………………………………………………..…………ตํ าแหน่ ง …………………………………………………….
สังกัดสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตรวจเอกสารและหลักฐานต่างๆ
แล้ว
(ลงชื่อ)...............................................ผู้รับสมัคร
(………………………………………………)
ตําแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ................

