ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพื่อจางเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย
------------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพื่อจางเปนลูกจางของ
มหาวิทยาลั ย จํานวน 4 อัตรา ดวยกระบวนการการสรรหาและคั ดเลือกที่ โปรงใสและเปนธรรมตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
- ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร
คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน ๑ อัตรา
- ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน สังกัดฝายประกันคุณภาพการศึกษา
คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน ๑ อัตรา
- ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน สังกัดฝายสื่อสารองคกร
คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ)
๒. อัตราเงินเดือนลูกจางของมหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๖,๕๐๐ บาท

พรรคการเมือง

๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับผูมีสิทธิสมัคร
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๔) ไมเป นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมื อง หรือเจาหน าที่

(๕) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือมีสภาพจิตไมปกติ หรือเปนคน
ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ ตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนด

-๒(๖ ) ไม เ ป น โรคที่ กํ า ห น ดไว ใ นพ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบ ข า ราชการพ ล เรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กําหนด
(๗) ไม เป น ผู อ ยู ร ะหวางถูก สั่ งพั กงาน พั ก ราชการ หรือ ถู ก สั่งให อ อกจากงานไวก อ นใน
ลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ
(๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๐) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม เคยถู กลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
(ข) ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ระบุไวในบัญชีแนบทายประกาศ
๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
(๑) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยสามารถ Download ไดที่ http://capr.tsu.ac.th/
(2) สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติในระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑ ชุด
(3) สํ า เนาใบแสดงผลการศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี (Transcript of Records) (ฉบั บ
ภาษาไทย 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
ทั้งนี้ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารตาม (๒) – (๕) และตรวจสอบดวย
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาผูสมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิเขารับ
การสอบแขงขันหรือจางเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย
๕. วิธีการสมัคร
(1) ยื่นใบสมัครและหลักฐานตาง ๆ ดวยตัวเอง หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
ไดที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ป วศ มศว มทษ (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือ ชั้น 1 อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิท ยาเขตพัท ลุง อํา เภอปา พะยอม จัง หวัด พัท ลุง พรอ มชํา ระคา ธรรมเนีย มการสมัค ร จํา นวน ๑๐๐ บาท
ภายในวันที่ 27 กันยายน 2565 ในวันและเวลาทําการ (ตั้งแตเวลา 09.00 - 12.00 น. และตั้งแตเวลา
13.00 - 15.00 น.) หรือ

-๓(2) สงใบสมัครและหลักฐานตาง ๆ ทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ถึงฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตําบลบานพราว
อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐ พรอมชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท ดวยวิธีการโอน
เงินเขาบัญชีออมทรัพ ย ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญ ชี มหาวิทยาลัย ทักษิณ (เงิน รายได) เลขที่บัญ ชี
๙๐๘-๐-๔๒๗๕๙-๔ และสงหลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัครไปพรอมกับใบสมัครดวย ภายในวันที่
27 กันยายน 2565 หรือ
(3) สมั ค รออนไลน ผ านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรื อ www.tsu.ac.th เมนู ข าวและ
เลื่อนไปที่หัวขอรับสมัครงาน พรอมชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท ดวยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี
ออมทรัพยธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได) เลขที่บัญชี ๙๐๘-๐-๔๒๗๕๙-๔
ทั้ งนี้ โปรดส งไฟล ห ลั กฐานการโอนเงิน ค าธรรมเนีย มการสมัครไปพรอมกับ หลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในระบบ
ออนไลนดวย ภายในวันที่ 27 กันยายน 2565
๖. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแขงขัน จะประกาศให
ทราบใน วั น ที ่ 4 ตุ ล าคม 2565 เวลา ๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอีย ดไดที่ฝ า ยบริห ารกลางและ
ทรัพยากรบุ คคล โทร. ๐-๗๔๖๐-๙๖๑๖, ๐-๗๔๖๐-๙๖๐๐ ตอ ๗๒๗๑ หรือที่ www.tsu.ac.th
๗. วิธีการสอบแขงขัน
(รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ)
๘. เกณฑการตัดสินผล
(รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผูชวยศาสตราจารยนพดล ศุกระกาญจน)
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

-7บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ฉบับลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕
ตําแหนง
สังกัด
จํานวน
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง
วิธีการสอบ
แขงขัน/เกณฑ
การตัดสินผล

นักวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑ อัตรา
๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
๒. เปนผูมีประสบการณการทํางานดานการยกรางคําขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ
เปนผูผานการอบรมทักษะดานทรัพยสินทางปญญา (ใหแนบหนังสือรับรองประสบการณ)
วิธีการสอบแขงขัน
 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
สอบขอเขียน (เวลา 2 ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
หัวขอเรื่องโดยสังเขป
- ความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญา
- ยกรางคําขออนุสิทธิบัตรการประดิษฐ
 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เกณฑการตัดสินผล
ผู เ ข า สอบแข ง ขั น จะต อ งได ค ะแนนภาคความรู ค วามสามารถที ่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง
(สอบขอเขียน) ไมต่ํากวารอยละ 70 จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตํา แหนง
(สอบสัมภาษณ ) และจะต องได คะแนนรวม (คะแนนภาคความรู ค วามสามารถที ่ใชเฉพาะ
ตําแหนงและคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง) ไมต่ํากวารอยละ 70

