
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพ่ือจางเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------- 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพ่ือจางเปนลูกจางของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา ดวยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกท่ีโปรงใสและเปนธรรมตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

- ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน  สังกัดคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
คุณวุฒิปริญญาตรี  จํานวน  ๑  อัตรา

- ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน  สังกัดฝายวิชาการ
คุณวุฒิปริญญาตรี  จํานวน  ๑  อัตรา

                (รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ) 

๒.  อัตราเงินเดือนลูกจางของมหาวิทยาลัย 
- คุณวุฒิปริญญาตรี   อัตราเงินเดือน  ๑๖,๕๐๐  บาท

๓.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับผูมีสิทธิสมัคร 
(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
     (๑)  มีสัญชาติไทย 
     (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

 (๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     (๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี

พรรคการเมือง 
     (๕)  ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือมีสภาพจิตไมปกติ หรือเปนคน

ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนด 
     (๖ )  ไม เป น โรค ท่ี กํ าหนดไว ในพ ระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบข าราชการพล เรื อน ใน

สถาบันอุดมศึกษา หรือเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กําหนด 

     (๗)  ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนใน
ลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 

     (๘)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 



- ๒ -

     (๙)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
     (๑๐) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (๑๑) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๑๒) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย ตามขอบังคับ

มหาวทิยาลัยทักษิณ วาดวย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

(ข) ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีระบุไวในบัญชีแนบทายประกาศ 

๔.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
(๑) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยสามารถ Download ไดท่ี http://capr.tsu.ac.th/ 
(๒) หลักฐานการศึกษา 

- สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติในระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑ ชุด และ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี (Transcript of  Records) (ฉบับภาษาไทย หรือ ฉบับภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑ ชุด 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
(๕)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถามี) 
(๖)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาสีดํา ขนาด  ๑ นิ้ว หรือ  ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 

ท้ังนี้ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารตาม (๒) – (๕) และตรวจสอบดวย
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ไมตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาผูสมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิเขารับ
การสอบแขงขันหรือจางเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย 

๕.  วิธีการสมัคร 
(1) ยื่นใบสมัครและหลักฐานตาง ๆ ดวยตัวเอง หรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน

ไดท่ีฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ป วศ มศว มทษ (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือ ชั้น 1 อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง พรอมชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท 
ภายในวันท่ี 26 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาทําการ (ตั้งแตเวลา 09.00 - 12.00 น. และตั้งแตเวลา 
13.00 - 15.00 น.) หรือ 

(2) สงใบสมัครและหลักฐานตาง ๆ ทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ถึงฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตําบลบานพราว 
อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐ พรอมชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท ดวยวิธีการโอน
เงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได) เลขที่บัญชี
๙๐๘-๐-๔๒๗๕๙-๔ และสงหลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัครไปพรอมกับใบสมัครดวย ภายในวันท่ี 
26 สิงหาคม 2565 หรือ  

http://capr.tsu.ac.th/


- ๓ -

(3) สมัครออนไลนผานทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th เมนูขาวและ
เลื่อนไปท่ีหัวขอรับสมัครงาน พรอมชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท ดวยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี
ออมทรัพยธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได) เลขท่ีบัญชี ๙๐๘-๐-๔๒๗๕๙-๔ 
ท้ังนี้ โปรดสงไฟลหลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัครไปพรอมกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ในระบบ
ออนไลนดวย ภายในวันท่ี 26 สิงหาคม 2565 

 ๖. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน วัน เวลา และสถานท่ีสอบแขงขัน จะประกาศให
ทราบใน วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา ๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดไดที่ฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล โทร. ๐-๗๔๖๐-๙๖๑๖ , ๐-๗๔๖๐-๙๖๐๐ ตอ ๗๒๗๑ หรือท่ี www.tsu.ac.th 

๗.  วิธีการสอบแขงขัน 
     (รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ) 

๘.  เกณฑการตัดสินผล 
     (รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ) 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ วันท่ี        สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ศุกระกาญจน) 
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติหนาท่ีแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑๐

http://ejob.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/


- ๔ -

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันท่ี        สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงาน 
สังกัด คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
จํานวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางดานเศรษฐศาสตร  บัญชี  บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. หากมีประสบการณในการทํางานดานงานออกแบบ Infographic หรือ งานสารบรรณ 
    งานบริการประชุม งานการจัดการท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี จะพิจารณาเปนพิเศษ 
    (ใหแนบหนังสือรับรองประสบการณ) 
3. หากผานการอบรมหลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน จะพิจารณา

เปนพิเศษ (ใหแนบหลักฐานเกียรติบัตร)
วิธีการสอบ 
แขงขัน/เกณฑ
การตัดสินผล 

วิธีการสอบแขงขัน 
 ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

1. สอบขอเขียน (เวลา 2 ชั่วโมง)
หัวขอเรื่องโดยสังเขป
- ความรูดานงานสารบรรณ
- ความรูดานงานการจัดการท่ัวไป

 ๒.  สอบภาคปฏิบัติ (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 หัวขอเรื่องโดยสังเขป 
- ทักษะการใชงานคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Microsoft office

 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
สอบสัมภาษณ 

เกณฑการตัดสินผล 
ผูเขาสอบแขงขันจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
(สอบขอเขียนและสอบภาคปฏิบัติ) ไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) และจะตองไดคะแนนรวม (คะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง) ไมต่ํากวา
รอยละ 60 

๑๐



- 5 -

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันท่ี        สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงาน 

สังกัด ฝายวิชาการ 

จํานวน ๑  อัตรา 

คุณวุฒิ/

คุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนง 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๒. หากมีประสบการณทํางานดานการรับนิสิตในสถาบันการศึกษา จะพิจารณาเปนพิเศษ 

วิธีการสอบ 

แขงขัน/เกณฑ

การตัดสินผล 

วิธีการสอบแขงขัน 

 ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

สอบภาคปฏิบัติ (เวลา ๓ ชั่วโมง)

      หัวขอเรื่องโดยสังเขป 

- ทําแบนเนอรประชาสัมพันธการรับนิสิต โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop หรือ

โปรแกรม Adobe Illustrator 

- เขียนสคริปตวิดีโอประชาสัมพันธการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง

สอบสัมภาษณ 

เกณฑการตัดสินผล 

ผูเขาสอบแขงขันจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบภาคปฏิบัติ) 

ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) และจะตอง

ไดคะแนนรวม (คะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและคะแนนภาคความ

เหมาะสมกับตําแหนง) ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 

๑๐


