
 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
------------------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๕ อัตรา โดยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย                
การบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาและคัดเลื อกพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 

-   ต าแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการ 
    คุณวุฒิปริญญาตรี  จ านวน  ๑  อัตรา 

-   ต าแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
    คุณวุฒิปริญญาตรี  จ านวน  ๑  อัตรา 

-   ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 
    คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
    จ านวน ๓ อัตรา  

                  (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

  ๒.  อัตราเงินเดือนลูกจ้างของมหาวิทยาลัย   
  - คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน  ๑๖,๕๐๐  บาท  

 - คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๕๐๐  บาท 
 - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๕๐๐  บาท 

  ๓.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิสมัคร 
  (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
       (๑)  มีสัญชาติไทย 
       (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
       (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
       (๕)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด 
 
 



-๒- 

       (๖)  ไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด 
       (๗)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะ
เดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 
       (๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
       (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๑๐) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  (๑๒) ไม่ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
  (ข) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศ 

  ๔.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 (๑) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยสามารถ Download ได้ที่ http://capr.tsu.ac.th/ 
 (๒) หลักฐานการศึกษา (ตามต าแหน่งที่รับสมัคร) 
  - ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใน
ระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ ชุด และ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (Transcript of  Records) (ฉบับภาษาไทย หรือ ฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ ชุด 
   - ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ  หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาอนุมัติในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จ านวน ๑ ชุด 
   - ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ  หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาอนุมัติในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน ๑ ชุด 
 (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๕)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกลุ (ถ้ามี) 
  (๖)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด  ๑ นิ้ว หรือ  ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 

  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒) – (๕) และตรวจสอบด้วยตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันหรือ
จ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

๕.  วิธีการสมัคร 
  (๑) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ  ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคารบริหารและส านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๑๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๘-๐-๔๒๗๕๙-๔ และส่งหลักฐาน
การโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือ   

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


-๓-    

  (๒) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th เลือก Banner ร่วมงาน        
กับเรา (e-Application) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๑๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๘-๐-๔๒๗๕๙-๔ ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐาน
การโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ในระบบออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน จะประกาศให้ทราบใน 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
โทร. ๐-๗๔๖๐-๙๖๑๖ , ๐-๗๔๖๐-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๗๑ หรือที่ www.tsu.ac.th 

  ๗.  วิธีการสอบแข่งขัน 
       (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

  ๘.  เกณฑ์การตัดสินผล 
       (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

(อาจารย์สายพิณ   วิไลรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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


-๔- 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
ต าแหน่ง นักวิชาการ 
สังกัด ฝ่ายวิชาการ 
จ านวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ 
๒. หากมีประสบการณ์ท างานด้านภาษาในสถาบันการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๓. เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครเข้าสอบแข่งขัน  
    ในระดับไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้  
    TOEIC (Test of English for International Communication)  คะแนน ๕๐๐ 
    TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  
          - Institutional Testing Program (TOEFL ITP)  คะแนน  ๔๕๐ 
          - Computer based (TOEFL CBT)   คะแนน  ๑๓๓ 
          - Internet based (TOEFL iBT) คะแนน  ๔๕ 
    IELTS (International English Language Testing System)  คะแนน  ๔.๐ 
    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP)  คะแนน ๔๕ 

วิธีการสอบ 
แข่งขัน/เกณฑ์
การตัดสินผล 

วิธีการสอบแข่งขัน 
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   
   สอบข้อเขียน (เวลา ๒ ชั่วโมง)  
       หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 
       - การจัดทดสอบและการจัดอบรมทางภาษา 
 
 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   สอบสัมภาษณ์  

เกณฑ์การตัดสินผล 
ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และจะต้องได้    
คะแนนรวม (คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและคะแนนภาคความเหมาะสม      
กับต าแหน่ง) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
ต าแหน่ง นักวิชาชีพ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
๒. หากมีประสบการณ์ท างานในด้านดังต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
    - การผลิตสื่อน าเสนอใน New Media (Website, Social Media, Interactive Media) 
    - การบริหารสื่อ New Media (Website, Social Media, Interactive Media) โดยเฉพาะการใช้สื่อ   
      New Media เพ่ือวางแผนสื่อสารออนไลน์ส าหรับการประชาสัมพันธ์ 
    - การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการตัดต่อวีดีโอ 

วิธีการสอบ 
แข่งขัน/เกณฑ์
การตัดสินผล 

วิธีการสอบแข่งขัน 
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   
  สอบภาคปฏิบัติ (เวลา ๒ ชั่วโมง)  
       หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 
       - ความรู้ด้านสื่อสารองค์กร 

 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   สอบสัมภาษณ์  

เกณฑ์การตัดสินผล 
ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบภาคปฏิบัติ) ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และจะต้องได้    
คะแนนรวม (คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและคะแนนภาคความเหมาะสม      
กับต าแหน่ง) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 
สังกัด ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 
จ านวน ๓  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
๒. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ส าหรับเพศชาย) (ให้แนบหลักฐาน) 
๓. สามารถขับรถยนต์โดยสาร (รถบัส) หรือรถบรรทุกได้  
๔. มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ ๒  หรือ ชนิดที่ ๓ หรือ ชนิดที่ ๔ (ให้แนบหลักฐาน) 

วิธีการสอบ 
แข่งขัน/เกณฑ์
การตัดสินผล 

วิธีการสอบแข่งขัน 
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   
   ๑.  สอบข้อเขียน (เวลา ๑ ชั่วโมง) 
        หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 
        - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยานพาหนะและกฎจราจร 
        - การบ ารุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น 
   ๒.  สอบภาคปฏิบัติ (รายละ ๓๐ นาที) 
        หัวข้อเรื่องโดยสังเขป  
        - ความสามารถเก่ียวกับการขับรถยนต์ 

 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   สอบสัมภาษณ์   

เกณฑ์การตัดสินผล 
ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน และ
สอบภาคปฏิบัติ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) และจะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและ
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


