
ประกาศบณัฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษณิ 
  เรือ่ง  การรบัสมัครลูกจ้างชั่วคราว  สังกดับัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) ในประเทศไทย ท า
ให้มีผู้ว่างงานเป็นจ านวนมาก มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีนโยบายช่วยเหลือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
และบุคคลทั่วไปให้มีงานท า เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว  บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีความประสงค์จะรับ
สมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยงบประมาณเงินรายได้  ของบัณฑิตวทิยาลยั  จ านวน ๒ อัตรา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ :- 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดบัณฑิตวทิยาลยั 
       ๑.๑ ต าแหน่งนักวิชาการ  จ านวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่ง-

หม่ืนสีพ่ันบาทถ้วน) 
    ๑.๒  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน  จ านวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๔,๐๐๐.-บาท 

(หนึ่งหม่ืนสีพ่ันบาทถ้วน) 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๒.๑ คุณสมบัตทิั่วไป 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 



- ๒ - 
 

         (๗) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
           (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันทีท่ าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าไปใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. มายื่นด้วย 

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
             ๒.๒.๑ ต าแหน่งนักวิชาการ 

                                     (๑) รับสมัครผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  
                                     (๒) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง ๒ วิทยาเขต (วิทยาเขตสงขลา และวทิยา
เขตพัทลุง) 
                            ๒.๒.๒ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                                      (๑) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ผู้ที่มี
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
                                      (๒) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง ๒ วิทยาเขต (วิทยาเขตสงขลา และวทิยา
เขตพัทลุง) 
 

๒. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       (๑) ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

ทักษิณ อาคารส านักงานอธิการบดี (ชั้น ๔ อาคาร ๗ ) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  
                      (๒) ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถึง คุณทรงธรรม  ธีระกุล  ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  
(ชั้น ๔ อาคาร ๗) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๙๐๐๐๐  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
                       (๓) ส่งใบสมัคร ทาง E-mail ที่ waruneebundit@gmail.com ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

mailto:waruneebundit@gmail.com


- ๓ - 
               ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                     (๑) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน 
                     (๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
ขนาด ๑.๑.๕ นิ้ว  
 

              (๓) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
                       (๔) ส าเนาวุฒิการศึกษา และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครฯ จ านวน ๑ ฉบับ ซ่ึงต้องเป็นคุณวุฒิที่ส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่เปิดรับสมัคร (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยน า
เอกสารฉบับจริงมาแสดงพร้อมส าเนา 
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสอบ 
                          ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก การสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
บัณฑิตวทิยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม  

๒๕๖๓ ณ ป้ายประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยและหน้าเว็บไซตข์องบัณฑิตวทิยาลัย ที่ http://grad.tsu.ac.th/ 
 

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
จะใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 

 

วิธีการสอบ วันที ่ เวลา สถานที่สอบ 
- สอบข้อเขียน ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ห้อง ๗๔๔ (ชั้น ๔ 

อาคาร ๗) 
- สอบปฏิบัติ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ส านักคอมพิวเตอร์ 
- สอบสัมภาษณ์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย (ชั้น ๔ 
อาคาร ๗) 

 
 
 

 

http://grad.tsu.ac.th/


 
       - ๔ - 

 
          ๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ ป้ายประกาศของ 
บัณฑิตวทิยาลัย และทางเว็บไซต์ของ  บัณฑิตวิทยาลัย ที ่http://grad.tsu.ac.th/ 
  

๗. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
ผูผ้่านการคัดเลือกจะได้รับการเรียกตัวเพื่อจัดจ้างตามล าดับที่ และจะต้องท าสัญญาจ้างตาม 

วัน เวลา และสถานที่ที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด  โดยจะแจ้งรายละเอียดส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกใน
โอกาสต่อไป 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบ 
 

              ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                   
 
                                                       (อาจารย์ ดร. วัลลภา  เชยบัวแก้ว) 
                                                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
     

   
 

http://grad.tsu.ac.th/

