
 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
------------------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย  จ านวน ๑ อัตรา โดยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย                
การบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแล ะลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 

-   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    คุณวุฒิปริญญาตรี  จ านวน  ๑  อัตรา 

           (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

  ๒.  อัตราเงินเดือนลูกจ้างของมหาวิทยาลัย   
 - คุณวุฒิปริญญาตรี   อัตราเงินเดือน  ๑๖,๕๐๐  บาท 

  ๓.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิสมัคร 
  (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
       (๑)  มีสัญชาติไทย 
       (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
       (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
       (๕)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด 
       (๖)  ไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด  
       (๗)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะ
เดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 
       (๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
       (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๑๐) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดก้ระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 



-๒- 

  (๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
  (๑๒) ไม่เคยถูกลงโท ษให้ ออก ปลดอ อก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย ตามข้อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  
  (ข) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบทา้ยประกาศ 

  ๔.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 (๑) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยสามารถ Download ได้ที่ http://capr.tsu.ac.th/ 
 (๒) หลักฐานการศึกษา 
  - ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใน
ระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ ชุด และ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (Transcript of  Records) (ฉบับภาษาไทย หรือ ฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ ชุด 
 (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๕)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
  (๖)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด  ๑ น้ิว หรือ  ๒ น้ิว จ านวน ๑ รูป 

  ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒) – (๕) และตรวจสอบด้วยตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายน้ันขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันหรือ
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 (เงินรายได้)  เลขที่บัญชี ๙๐๘-๐-๔๒๗๕๙-๔ 
และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัครด้วย  ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ หรือ   
  (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 (เงินรายได้) เลขที่บัญชี ๙๐๘-๐-๔๒๗๕๙-๔ ทั้งน้ี โปรดส่ง
ไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในระบบออนไลน์ด้วย  ภายในวันที่ 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน จะประกาศให้ทราบใน 
วันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗ .๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบ ุคคล 
โทร. ๐-๗๔๖๐-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๗๑ หรือที่ www.tsu.ac.th 

 

 

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


-๓- 

  ๗.  วิธีการสอบแข่งขัน 
       (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

  ๘.  เกณฑ์การตัดสินผล 
       (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

(อาจารย์สายพิณ   วิไลรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษณิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จ านวน ๑  อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
๒. หากมีประสบการณ์การท างาน (ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์) 

วิธีการสอบ 
แข่งขัน/เกณฑ์
การตัดสินผล 

วิธีการสอบแข่งขัน 
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   
    สอบข้อเขียน (เวลา ๒ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    หัวข้อเร่ืองโดยสังเขป 
    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานสารบรรณ 
    - ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 
   ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสินผล 
ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน)     
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และ
จะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและคะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


