
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

--------------------------------- 
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่โปร่งใสและ        
เป็นธรรมตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
- ตำแหน่งอาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอก  จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์) 
 (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

 ๒.  อัตราเงินเดือน 
- คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ   ๓๑,๕๐๐ บาท 

 ๓.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสทิธิสมัคร 
     (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ตำ่กว่าสบิแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบรบิูรณ์ 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๔)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรือเจา้หน้าที่พรรคการเมือง 
(๕)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ หรือเป็นคนไร้

ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด 
(๖)  ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา หรือ

เป็นโรคที่เปน็อุปสรรคต่อการทำงาน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด
(๗)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพกังาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะเดียวกัน

กับการพักงานหรือพักราชการ 
(๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จำคุก เว้นแต่เปน็โทษสำหรับความผิดทีไ่ด้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
  (๑๒) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรอืเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

  (๑๔) ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (เกษียณก่อนกำหนด) 
(ข) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศ 



-๒-

๔.  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
(๑)  เงินสมนาคุณพิเศษ  (ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
(๒)  อัตราเงนิเดือนพิเศษ  (ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)  
(๓)  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
(๔)  ประกันสุขภาพ 

   (๕)  ประกันสุขภาพสำหรับคู่สมรสและบุตร 
(๖)  ค่ารักษาพยาบาลของบิดาและมารดา (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้สมรสและไม่มีบุตร) 
(๗)  เงินอุดหนุนการศึกษาของบุตร  

         (๘)  ประกนัสังคม 
๕.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

(๑)  ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด Download ได้ที่ http://capr.tsu.ac.th/ 
(๒)  สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ในทุกระดับปริญญา (ฉบับภาษาไทย หรือ ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ ชุด     
(๓)  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of  Records) ในทุกระดับปริญญา (ฉบับภาษาไทย หรือ 

ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ ชุด 
(4) เอกสารแนะนำ (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับปริญญาเอก หรือ

ผู้บงัคับบัญชา 
(5) หนังสอืรับรองการทำงาน (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)
(๖)  สำเนาคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(๗)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบบั
(๘)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๙)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถา้มี)
(๑๐)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว หรือ  ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

 ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒) – (9) และตรวจสอบด้วยตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

๖.  วิธีการสมัคร 
(๑) ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนได้ที่     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
หรือ ชั้น ๑ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๕๐๐ บาท  ภายในวันที่  18 เมษายน ๒๕๖6 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.) หรือ 

(๒) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ พรอ้มชำระค่าธรรมเนียม
การสมัคร จำนวน ๕๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัคร ภายในวันที่  
18 เมษายน ๒๕๖6 หรือ 

(๓) สมัครออนไลน์ผ่านทาง https://ejob.tsu.ac.th/ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน          
๕๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 
๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ในระบบ
ออนไลน์ ภายในวนัที่  18 เมษายน ๒๕๖6  

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


-๓-

 ๗.  หลักสูตรการคัดเลือก 
   (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ  ณ วันที่           มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารยน์พดล  ศุกระกาญจน์) 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัตหิน้าที่แทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษณิ 

๑๖



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที ่            มีนาคม  ๒๕๖6 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง/สังกดั จำนวน คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรการคัดเลือก 

1 อาจารย ์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
(ตามความต้องการ
ของสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ 
สารสนเทศศาสตร์
และนิเทศศาสตร)์ 

๑  
อัตรา 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา 
    การจัดการสารสนเทศศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
2. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญาของตนเอง และเปน็ผลงานทางวิชาการที่ได้รบั

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ เร่ือง
ในรอบ ๕ ปียอ้นหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ)

3 เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายไุม่เกิน ๒ ปี นับถึงวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ตำ่กว่า   
    ที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี ้
    3.1 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

 - Institutional Testing Program (TOEFL ITP)   คะแนน 500 
 - Internet-based (TOEFL iBT)     คะแนน 61 
 - Computer-based (TOEFL CBT)               คะแนน 173 

   3.2 IELTS (International English Language Testing System)       คะแนน 5.0 
    3.3 TOEIC (Test of English for International Communication)            คะแนน 600 
    3.4 Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP)     คะแนน 60 
  3.5 Thammasat University General English Test (TU-GET) 

- TU-GET PBT คะแนน 450 
- TU-GET CBT คะแนน 61 

 3.6 Thaksin University Test of English Proficiency (TSU-TEP)            คะแนน 60 
4. กรณผีู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเปน็ภาษาราชการ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นสูงสุดในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจากต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
แสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามข้อ 3

๑. สอบนำเสนอรปูแบบ
การบรรยายในหัวข้อที่  
เป็นความเชี่ยวชาญของ
ผู้สมัครหรอืบรรยายใน
หัวขอ้ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ใช้เวลาไม่เกิน  
15 นาที  
๒. สอบสัมภาษณ์  

๑๖



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่             มีนาคม  ๒๕๖6 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง/สังกดั จำนวน คุณวุฒิ/คณุสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรการคัดเลือก 

5. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
ที่ไม่มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ หรือมีแต่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในข้อ 3 สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
ทั้งนี้ หากผู้สมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานพิเศษ
ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ เป็นการชั่วคราวภายใต้สัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี และมหาวิทยาลัยจะเลิกจ้างเมื่อครบระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง เว้นแต่ในระหว่างสัญญาจ้างพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ มีคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาแสดง มหาวิทยาลัยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง
และสังกัดเดิม

๑๖


