ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

--------------------------------ด้ วยมหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ มี ค วามประสงค์จ ะรับ สมั ครคัด เลื อกบุ คคลเพื่ อบรรจุ เป็ น พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย
ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา โดยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะศึกษาศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน) จำนวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)
๒. อัตราเงินเดือน
- คุณวุฒปิ ริญญาเอก อัตราเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ ๓๑,๕๐๐
บาท
๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสทิ ธิสมัคร
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตำ่ กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด
(๖) ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นโรค
ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะเดียวกันกับ
การพักงานหรือพักราชการ
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีไ่ ด้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ

-๒(๑๒) ไม่ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามข้อบั งคับ มหาวิ ท ยาลั ย
ทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(๑๔) ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (เกษียณก่อนกำหนด)
(ข) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศ
๔. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
(๑) เงินสมนาคุณพิเศษ (ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
(๒) อัตราเงินเดือนพิเศษ (ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
(๓) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(๔) ประกันสุขภาพกลุ่ม
(๕) ประกันสังคม
๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
(๑) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยสามารถ Download ได้ที่ http://capr.tsu.ac.th/
(๒) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ในทุก
ระดับปริญญา (ฉบับภาษาไทย หรือ ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ ชุด
(๓) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ในทุกระดับปริญญา (ฉบับภาษาไทย หรือ
ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ ชุด
(๔) สำเนาคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
(๘) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒) – (๗) และตรวจสอบด้วยตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้ส มัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ให้ถื อว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณ สมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือ บรรจุเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
๖. วิธีการสมัคร
(๑) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทษ (อาคาร ๑๘) มหาวิทยาลัย ทักษิ ณ วิท ยาเขตสงขลา อำเภอเมื อง จังหวัดสงขลา
๙๐๐๐๐ พร้อมชำระค่า ธรรมเนี ย มการสมั คร จำนวน ๓๐๐ บาท ด้ วยวิ ธีการโอนเงิ น เข้าบั ญ ชี ออมทรัพ ย์ ธ นาคารกรุงไทย
สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
ไปพร้อมกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือ

-๓(๒) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th เมนูข่าวและเลื่อนไปที่หัวข้อ
รับสมัครงาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมั คร จำนวน ๓๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียม
การสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในระบบออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๗. หลักสูตรการคัดเลือก
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ฉบับลงวันที่ 21 เมษายน ๒๕๖๕
ลำดับที่

ตำแหน่ง/สังกัด

จำนวน

๑

อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์
(ตามความต้องการ
ของสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน)

๑
อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๓. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๔. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปรับปรุงหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรโดยระบบ EdPEx (ให้แนบหลักฐาน)
๕. หากมีประสบการณ์ในการสอนทางการศึกษาปฐมวัย การทำวิจัย การเขียนตำรา การเรียนการสอน การนิเทศในสาขา
การศึกษาปฐมวัย หรือมีผลงานอื่นๆ ทางการศึกษาปฐมวัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๖. เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับ
ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
- Institutional Testing Program (TOEFL ITP) คะแนน ๕๐๐
- Internet based (TOEFL iBT) คะแนน ๖๑
IELTS (International English Language Testing System) คะแนน ๕.๐
Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) คะแนน ๖๐
มาตรฐานอืน่ ที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ
กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการหรือเป็นผูส้ ำเร็จ
การศึกษาขั้นสูงสุดในหลักสูตรนานาชาติจากต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
กรณีที่ผู้สมัครมิอาจแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณีที่เป็นผู้
ผ่านการคัดเลือกอนุโลมให้นำคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดงภายในกำหนดเวลาไม่เกิน ๑ ปี
หลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้จะกำหนดให้เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

หลักสูตรการคัดเลือก
๑. สอบสาธิตการสอน
๒. สอบสัมภาษณ์

