
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

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

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย จำนวน ๑5 อัตรา ด้วยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่โปร่งใสและเป็นธรรมตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน  คุณวุฒิปริญญาตรี  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

จำนวน ๒  อัตรา
 ตำแหน่งนักวิชาชีพ  คุณวุฒิปริญญาตรี  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

จำนวน ๑  อัตรา
 ตำแหน่งนักวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี  สังกดัคณะนิติศาสตร์

จำนวน ๒  อัตรา
 ตำแหน่งนักวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี  สังกดับัณฑิตวิทยาลัย

จำนวน ๑  อัตรา
 ตำแหน่งนักวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี  สังกดัฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

จำนวน ๑  อัตรา
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน  คุณวุฒิปริญญาตรี  สังกดัฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

จำนวน ๒  อัตรา
 ตำแหน่งนักวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี  สังกดัฝ่ายวิชาการ

จำนวน ๒  อัตรา
 ตำแหน่งนักวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี  สังกดัสถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวน ๓  อัตรา
 ตำแหน่งนักวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี  สังกดังานวิเทศสัมพันธ์

จำนวน ๑  อัตรา
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

๒.  อัตราเงินเดือนลูกจ้างของมหาวิทยาลัย   
- คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน  ๑๖,5๐๐  บาท

๓.  คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัคร 
     (ก)  คุณสมบัตทิั่วไป 

      (๑)  มีสัญชาติไทย 
      (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
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      (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ 

(๔)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

      (๕)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ หรือ
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กำหนด 

      (๖ )  ไม่ เป็นโรคที่ กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กำหนด 

      (๗)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนใน
ลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 

      (๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
      (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๑๐) ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด    

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
       (๑๒) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรฐั 
(ข) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศ 

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

- สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัตใินระดับปรญิญาตรี (ฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ ชุด 

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (Transcript of Records) (ฉบับ
ภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ ชุด 

 (๓) หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ
สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรหีรือระดบัปริญญาโท (ถ้ามี)  

(๔)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๕)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๖)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
(๗)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด  ๑ นิ้ว หรือ  ๒ นิ้ว จำนวน 

๑ รูป 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒) – (๖) และตรวจสอบด้วย
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ           
เข้าสอบแข่งขันหรือจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

http://capr.tsu.ac.th/
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๕.  วิธีการสมัคร 
(๑) ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทน

ได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทษ (อาคาร ๑๘) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือ ชั้น ๑ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท 
ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และตั้งแต่เวลา 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.) หรือ 

(๒) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทษ (อาคาร ๑๘) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้า
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ และ       
ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพรอ้มกับใบสมัคร ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หรือ 

(๓) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ  www.tsu.ac.th  เมนูข่าวและ
เลื่อนไปที่หัวข้อรับสมัครงาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้า
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ ทั้งนี้ 
โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ในระบบออนไลน์ 
ภายในวันที่ 1๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๖.  วิธีการสอบแข่งขัน 
  (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

๗.  เกณฑ์การตัดสินผล 
     (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 
๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

และกำหนดการสอบ (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.) ในวันที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด        
ได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โทร. ๐-๗๔๓๑-๗๖๑๖ หรือที่ www.tsu.ac.th   เมนูข่าวและเลื่อนไปที่
หวัขอ้รบัสมัครงาน  

๙ . ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตำแหน่ง        
และกำหนดการสอบ ในวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบคุคล โทร. ๐-๗๔๓๑-๗๖๑๖ หรือที่ www.tsu.ac.th  เมนูข่าวและเลื่อนไปทีห่ัวข้อรบัสมัครงาน 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ศุกระกาญจน์) 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑

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


บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน (งานด้านพสัดุ) 
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒ/ิ
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ 
๒. กรณมีีประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
    (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์) 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาท)ี (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 

    และความรู้ทั่วไปเกีย่วกับการปฏิบัตริาชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จึงจะมสีิทธิ 
    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  

 สอบภาคปฏิบัติ (เวลา 3 ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    หัวข้อเรื่องโดยสังเขป  

- การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารโครงการ และการบริหารงานสำนักงาน

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
   สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
    ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบภาคปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ ๗๐  
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถ 
    ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน (งานด้านการฝึกสอนฝึกงาน) 
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ 
๒. กรณมีีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานโครงการ หรอืงานสารบรรณ จะได้รับการ 
    พิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์) 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 

    และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านรอ้ยละ ๕๐ จึงจะมสีิทธิ 
    เขา้สอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  

 สอบภาคปฏิบัติ (เวลา 3 ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    หัวข้อเรื่องโดยสังเขป  

- การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ในการปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การบริหารงานสำนักงาน การบริหารโครงการ/กิจกรรม และ
การจัดทำค่าระดับขัน้

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    สอบสัมภาษณ ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
    ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบภาคปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ ๗๐  
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถ 
    ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง นักวิชาชีพ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง 
๒. ผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
    (แนบหลักฐาน) 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาท)ี (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร ์และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 

  และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จึงจะมสีิทธิ 
    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
    ๒.๑ สอบข้อเขียน (เวลา ๑ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 หัวขอ้เรื่องโดยสังเขป 
- ข้อกำหนดสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
- มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

    ๒.๒ สอบภาคปฏิบัติ (เวลา ๓ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 หวัขอ้เรื่องโดยสังเขป 
- สอบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (เวลา ๒ ชั่วโมง) 

- สอบปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (เวลา ๑ ชั่วโมง)
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่า 

    รอ้ยละ ๗๐  
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ 
    ตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานบริการการศึกษา) 
สังกัด คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ 
๒. กรณมีีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์) 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 

    และความรู้ทัว่ไปเกีย่วกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิ 
    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  

 สอบข้อเขียน (เวลา ๑ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 หัวข้อเรื่องโดยสังเขป  
- กระบวนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
   สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
    ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐       
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถ 
    ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบบัลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานพัฒนานิสิต) 
สังกัด คณะนิติศาสตร ์วิทยาเขตพัทลุง 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ 
๒. กรณมีีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนานิสิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
    (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์) 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร ์และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 

    และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จึงจะมสีิทธิ 
    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

 สอบข้อเขียน (เวลา ๑ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    หัวข้อเรื่องโดยสังเขป  

- กระบวนการดำเนินโครงการพัฒนานิสิต
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
   สอบสัมภาษณ ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเขา้สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
    ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐       
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถ 
    ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง นักวิชาการ 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวฒิุ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. กรณมีีประสบการณ์ทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์) 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 

    และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จึงจะมสีิทธิ 
    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
    ๒.๑ สอบข้อเขียน (เวลา ๒ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 หัวขอ้เรื่องโดยสังเขป 
- การจัดการระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการทำงาน

    ๒.๒ สอบภาคปฏิบัติ (เวลา ๒ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 
- การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
- การจดัทำเว็บไซต์
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการทำงาน

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
   ภาคความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่า 

    รอ้ยละ ๗๐  
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ 
    ตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง นักวิชาการ (ท่ีปรึกษาหอพักหญงิ) 
สังกัด ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ 
๒. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (แนบหลักฐาน) 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาท)ี (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 
 และความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จึงจะมสีิทธิ 

    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
    ๒.๑ สอบข้อเขียน (เวลา ๒ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 หัวขอ้เรื่องโดยสังเขป 
- ความรู้เกีย่วกับงานหอพัก
- ความรู้เกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยมืเพ่ือการศึกษา
- ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์

    ๒.๒ สอบภาคปฏิบัติ (เวลา ๑ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 หวัข้อเรื่องโดยสังเขป 
- การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
- การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่า 

    รอ้ยละ ๗๐  
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ 
    ตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
สังกัด ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 
จำนวน ๒  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
๒. กรณมีีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างหรืองานทะเบียนครุภัณฑ์ หรือมีประสบการณ์ 
    ด้านงานธุรการโครงการก่อสร้างหรืองานบริหารสัญญา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
    (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)  

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 

    และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จึงจะมสีิทธิ 
    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
    สอบข้อเขียน (เวลา ๒ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    หัวข้อเรื่องโดยสังเขป  

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- งานสารบรรณ

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    สอบสัมภาษณ ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ 
ตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา) 
สังกัด ฝ่ายวิชาการ 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การออกแบบดิจิทัล หรือ 
    หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. กรณมีีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการ 
   พิจารณาเป็นพเิศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์) 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 

    และความรูท้ัว่ไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จึงจะมสีิทธิ 
    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตำแหน่ง  

 สอบภาคปฏิบัติ (เวลา 3 ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    หัวข้อเรื่องโดยสังเขป  

- พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา JSP เพ่ือใช้งานบน Apache Tomcat
- Query ข้อมูลตามทีก่ำหนด
- สร้างรายงานด้วย ireport
- พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อนำรายงานที่สร้างด้าย ireport ไปใช้งาน

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
    ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบภาคปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ ๗๐  
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถ 
    ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่า 
    รอ้ยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอนและผลิตสื่อทางเทคโนโลยี    
การศึกษา) 

สังกัด ฝ่ายวิชาการ 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
    ครุศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมิเดีย การออกแบบดิจิทัล เทคโนโลยี  
    การศึกษาและสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง 
๒. กรณมีีประสบการณ์ทำงานเกีย่วกับสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา-มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จะได้รับ   
   การพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์) 

๓. กรณมีีผลงานเกีย่วกับการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษา-มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
   จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลงาน) 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 
 และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จึงจะมสีิทธิ 

    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  

 สอบภาคปฏิบัติ (เวลา ๔ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  หัวข้อเรื่องโดยสังเขป  

- การสร้างสรรค์สื่อ
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
    ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบภาคปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ ๗๐  
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถ 
    ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่า 
    ร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง นักวิชาการ (เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 
บริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 

    และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิ 
    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  

 สอบข้อเขียน (เวลา ๒ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    หัวข้อเรื่องโดยสังเขป  

- ความรู้ทัว่ไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- ความรู้ทั่วไปด้านนวัตกรรม การวิจัย และพ้ืนฐานทางธุรกิจ

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
   สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
    ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐       
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถ 
    ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่า 
    ร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานสื่อสารองค์กร และสารสนเทศการวิจัย) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบตัิเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ 
๒. กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารสื่อ New Media (Website, Social Media, 
    Interactive Media) โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพ่ือวางแผนสื่อสารออนไลน์สำหรับ 
    การประชาสัมพันธ์องค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์) 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาท)ี (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 
 และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จึงจะมสีิทธิ 

    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  

 ๒.๑ สอบขอ้เขียน (เวลา ๑ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   หัวขอ้เรื่องโดยสังเขป 

- กระบวนการประสานงานและพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่
- หลักการเขียนสรุปความ และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

    ๒.๒ สอบภาคปฏิบัติ (เวลา ๒ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 
- การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำหรับการประชุม
Online

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
การตัดต่อวิดีโอ เช่น Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
Adobe Premier Pro, Vegas, Canva หรือโปรแกรมอ่ืนๆ

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
   สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่า 

    รอ้ยละ ๗๐       
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถ 
    ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง นักวิชาการ (นักบริหารจัดการทุนวิจัย) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ 

วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 

    และความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จงึจะมสีิทธิ 
    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  

 ๒.๑ สอบข้อเขียน (เวลา ๑ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 หัวขอ้เรื่องโดยสังเขป 
 ๑) ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยและการมุ่งเน้นสนับสนุนทุน 
 ๒) กระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัย 

- การพัฒนาโจทย์วิจัย
- การจัดสรรทุนวจิัย สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย และปิดโครงการวิจัย
- การนำผลงานวจิัยไปสู่การใช้ประโยชน์รูปแบบต่างๆ

    ๒.๒ สอบภาคปฏิบัติ (เวลา 2 ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 หวัข้อเรื่องโดยสังเขป 
- การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำหรับการประชุม
Online

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mind Map
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Canva หรอื Adobe หรอือ่ืนๆ เพ่ือทำแผ่นประชาสัมพันธ์

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
   สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่า 

    รอ้ยละ ๗๐       
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถ 
    ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

๑



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง นักวิชาการ 
สังกัด งานวิเทศสัมพันธ์ 
จำนวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ 
๒. ผู้ทีมี่คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน 
    หรอืมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอ่ืนทีเ่ทยีบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
    (แนบหลักฐาน) 
๓. ผู้ที่มทีักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในระดับดี จะได้รับ 

 การพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔. ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จะได้รับจะได้รับการพิจารณา 

  เป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์) 
วิธีการสอบแข่งขัน ๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 (เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ 

    และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑผ์่านร้อยละ ๕๐ จงึจะมสีิทธิ 
    เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้แสดงหนังสือรับรองผลการสอบ      
    ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ได้รับการยกเว้น 
    การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  

 สอบข้อเขียน (เวลา ๒ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    หวัข้อเรื่องโดยสังเขป 

- การเขียนโครงการและการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
   สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล ๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนสอบ 
    ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐     
๒. ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถ 
    ทีใ่ช้เฉพาะตำแหน่งและคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

๑


