
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าท างานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 

หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (เพ่ิมเติม) 
........................................................................ 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ตามความแจ้งแล้วนั้น 

จึงประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าท างานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค
วิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “การรับสมัครบุคคลเข้าท างานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3  เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ หมายความว่า ลูกจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยการจ้างด าเนินงานครั้งนี้ ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วน
ราชการและไม่ถือเป็นการจ้างแรงงาน ที่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะมีนิติสัมพันธ์ในฐานะ “นายจ้าง....ลูกจ้าง”                                
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ 4  คุณสมบัติและต าแหน่งของผู้รับจ้าง 
 เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประเภท ประชาชน จ านวน 8 อัตรา และ บัณฑิตจบใหม่ จ านวน 

12 อัตรา รวมจ านวนทั้งสิ้น 20 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครพ้ืนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่ก าหนดไว้ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ โดยเรียงล าดับตามความต้องการเป็นอันดับแรกและรองลงมาตามล าดับ 

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
 (1) คุณสมบัติทั่วไป 
 1) มีสัญชาติไทย 
 3) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่รับสมัคร 
 2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 
  1) เป็นลูกจ้างเหมาบริการในโครงการอื่นๆ ของรัฐ 
  2) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
  3) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

หรือโรคท่ีต้องห้ามตามท่ีกฎ ก.พ. ก าหนด 
  4) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 



  5) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  6) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  7) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  8) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  10) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
  11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน     

ตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และ
ตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

 (3) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  1) ประชาชน (ค่าตอบแทน 9,000 บาท/งวด) 
   - เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ี หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง และที่ว่างงาน  
   - มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับภารกิจในลักษณะงานที่ปฏิบัติเฉพาะ 
   - ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน  
   - ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 
  2) บัณฑิตจบใหม่ (ค่าตอบแทน 15,000 บาท/งวด) 
   - เป็นบัณฑิตที่อยู่ในพื้นที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ในกรณีเป็นบัณฑิตท่ีอยู่ต่างพ้ืนที่ให้

อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการคัดเลือก 
   - เป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 
   - มีความรู้ ความสามารถท่ีตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน และที่ว่างงาน 
   - มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เช่น MS Office, 

email และ social media ได้ด ี
   - ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และ

ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่    

ข้อ 5  พ้ืนที่และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 5.1 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
  พ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 5.2 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
  นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้างจนถึงเดือนกันยายน 2565 
 
 
 
 



ข้อ 6  ลักษณะงานที่ปฏิบัติเฉพาะ 
 6.1 การพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
  สนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนออกสู่

ตลาด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน อาทิเช่น 
  - ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนา 

ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนที ่
  - ร่วมศึกษา วิเคราะห์ สินค้าและบริการของชุมชนที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน  
  - ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนให้ได้มาตรฐานสากลโดยใช้องค์ความรู้  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และ  
brand สินค้า เพ่ือให้สินค้าและบริการนั้นให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้
อย่างกว้างขวาง 

  - ร่วมออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินค้า ทั้งแบบ online / off-line และท้ัง
ในและต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา U2T Market Place Platform เพ่ือเป็นตลาดการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการชุมชนที่ได้รับการส่งเริมผลักดันในโครงการ 

  - ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตและบริการ 
 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชุน 
ขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data : TCD) ในพ้ืนที ่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุน 
  - การจัดท าข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์ 
  - การปรับปรุงและพัฒนา Platform ให้ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ 
  - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 
  - การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชน 
 6.3 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ข้อ 7  เอกสารและหลักฐานการสมัคร  
  7.1 ประเภทประชาชน 
   (1) ใบสมัครงาน จ านวน 1 ฉบับ 
   (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
   (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
จ านวน 1 รูป 
   (5) ส าเนาวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (ถ้ามี) 
   (๖) หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

  7.2 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา) 
   (1) ใบสมัครงาน จ านวน 1 ฉบับ 
   (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  



   (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
จ านวน 1 รูป 
   (5) ส าเนาวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ที่ปรากฏวันที่ส าเร็จการศึกษา (ส าเร็จ
การศึกษาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา)  
   (๖) หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะด าเนินการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และตรงตามที่ระบุไว้เท่านั้น 

 ข้อ 8  รูปแบบและเงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มการ
รับสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเ กิดจาก               
การสมัคร ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
  ก าหนดรูปแบบและวิธีการสมัครด้วยระบบออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และประกาศ
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทางเวปไซด์ https://www.rmutsv.ac.th/  

 ข้อ 9  วัน เวลา การรับสมัคร การคัดเลือก และประกาศผล   
  รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ตั้งแต่  วันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2565 
  (ปิดระบบออนไลน์วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. )   
  ประกาศรายชื่อผู้สมัคร   วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 15 สิงหาคม 2565 

 ข้อ 10  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้าง เพ่ือด าเนินการ
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลของการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร โดยการคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติและต าแหน่งงานของประกาศฯ 

ข้อ 11  การจ้าง การข้ึนทะเบียนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และการท าสัญญา 
 (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามจ านวนอัตราที่

ก าหนด โดยมีระยะเวลาการจ้างปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้างจนถึงเดือนกันยายน 2565 และผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกจะต้องด าเนินการดังนี้ 

  1) จัดท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และน าส่งเอกสารประกอบการจ้าง
ปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมส าเนาบัตรประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย จ านวนอย่างละ            
2 ฉบับ โดยสถานที่จัดท าสัญญาจ้างให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

 (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส ารองไว้  
เพ่ือทดแทนผู้ปฏิบัติงานจ้างที่ลาออกหรือสละสิทธิ์ 

 

Phat
Textbox
https://forms.gle/engR2gaccF1hejD99



ข้อ 12  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
  (1) ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ว่าจ้าง 
  (2) ถ้าเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการมีความประสงค์จะยกเลิกการจ้าง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1) เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้และประสงค์จะขอยกเลิก
ข้อตกลงจ้าง โดยไม่ประสงค์จะรับจ้างต่อไป แต่ต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้ว่าจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนที่จะมีการหยุดปฏิบัติงานดังกล่าว 
   2) ถ้าเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้ว่าจ้างจะทบทวนการจ้าง
ปฏิบัติงาน และยกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลง 
   3) ถ้าเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างข้อหนึ่งข้อใด และเป็นเหตุให้
งานราชการเสียหาย ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ควบคุม สามารถยกเลิกการจ้างได้หรือคิด
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้างตามความเป็นจริงหรือตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ควบคุม
พิจารณา 
  (3) ในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการได้กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด
ต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท าขึ้น
นั้นด้วยตนเอง 

 (4) การจ่ายเงินค่าจ้าง ก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ โดยจะจ่ายให้เมื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ได้ท างานที่รับจ้างตามข้อก าหนดในสัญญา และคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อย
แล้ว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 
 

 

 

 

 (นางนุชลี  ทิพย์มณฑา) 
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

       

  



แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าท างานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (เพิ่มเติม)  

 
 

ล าดับ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน (อัตรา)  

ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ 
1 ต าบลบางกล่ า  อ าเภอบางกล่ า  จังหวัดสงขลา - 1 

2 ต าบลบ้านหาร  อ าเภอบางกล่ า  จังหวัดสงขลา - 1 
3 ต าบลเกาะใหญ่  อ าเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา - 2 
4 ต าบลแดนสงวน  อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา - 1 
๕ ต าบลคลองแดน  อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา - 1 
๖ ต าบลปลักหนู  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 5 2 
๗ ต าบลฉาง  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 1 2 
๘ ต าบลเจ๊ะบิลัง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 2 1 

9 ต าบลปูยู  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล - 1 
 รวม  8 12 
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