
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

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

ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ด้วยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่โปร่งใสและ        
เป็นธรรมตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
- ตำแหน่งอาจารย์  คุณวฒุิปริญญาเอกหรือปริญญาโท สงักัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ตามความต้องการของสาขาวชิาภาษาตะวันออก) จำนวน ๑ อัตรา

(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 
 ๒.  อัตราเงินเดือน 

- คุณวุฒปิริญญาเอก อัตราเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ   ๓๑,๕๐๐ บาท 
- คุณวุฒปิริญญาโท อัตราเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ   ๒๖,๒๕๐ บาท 

๓.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสทิธิสมัคร 
     (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 

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

ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด 
(๖)  ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา หรือ

เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด
(๗)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพกังาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะเดียวกัน

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

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 



-๒-

  (๑๒) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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 หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยอนุมตัิ ในทุก 

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

ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ ชดุ 
(๔)  สำเนาคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
(๕)  สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (กรณเีป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน) 
(๖)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบบั 
(๗)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๘)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) 
(๙)  รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสดีำ ขนาด  ๑ นิ้ว หรือ  ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 

 ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒) – (๘) และตรวจสอบด้วยตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

๖.  วิธีการสมัคร 
(๑) ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนได้ที่       

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทษ (อาคาร ๑๘) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือ ชั้น ๑ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท.ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาทำการ 
(ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.) หรือ 

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


-๓-

(๒) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทษ (อาคาร ๑๘) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
๙๐๐๐๐ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย         
สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร      
ไปพร้อมกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หรือ 

 (๓) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ  www.tsu.ac.th  เมนูข่าวและเลื่อนไปที่หัวข้อ    
รับสมัครงาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 
สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียม
การสมัครไปพร้อมกบัหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ในระบบออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 ๗.  หลักสูตรการคัดเลือก 
   (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่            สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน)์ 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดฝีา่ยบริหารและกิจการสภามหาวทิยาลัย ปฏิบัติหนา้ที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓๐

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


บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่              สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ตำแหน่ง/สังกดั คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรการคัดเลือก 

ตำแหน่งอาจารย์ 
จำนวน ๑ อัตรา 
สังกัดคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
(ตามความต้องการ 
ของสาขาวิชาภาษา
ตะวันออก) 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวชิาที่เก่ียวข้องกับญี่ปุ่นศึกษา ภาษาศาสตร์ญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น วรรณกรรม หรือ 
    สาขาวชิาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับญี่ปุน่หรือภาษาญี่ปุน่ 
๒. กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้มีผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการ 
    ที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง 
    (ให้แนบผลงานทางวิชาการ) 
๓. กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  เปน็ผู้มีผลงานทางวชิาการที่ไม่ใชส่่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน็ผลงานทางวชิาการ 
    ที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง 
   (ให้แนบผลงานทางวิชาการ) ทั้งนี้ ต้องเปน็ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน 

- วารสารวชิาการระดบันานาชาติ หรือ
- วารสารวชิาการระดบัชาติ ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ตพีิมพ์เผยแพรใ่นฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ (ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนวันที่ 8 มกราคม

2565)  หรือ
- วารสารวชิาการระดบัชาติ ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ตพีิมพ์เผยแพรใ่นวารสารที่มีคุณภาพและเปน็ที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวชิานั้นๆ หรือ

สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง โดยวารสารวิชาการนัน้ต้องมีการตีพมิพ์อยา่งต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเปน็บุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบนั อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้ วารสาร
วิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแนน่อนชัดเจน (ผลงานตีพิมพ์เผยแพรต่ั้งแต่
วันที่ 8 มกราคม 2565)

๔. เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ตำ่กว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใด  
    มาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี ้
    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 
    มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา่ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
  กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการหรือเป็นผูส้ำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในหลักสูตร 

         นานาชาติจากต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ  
    กรณีที่ผู้สมัครมิอาจแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอนุโลมให้นำ 
         คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดงภายในกำหนดเวลาไม่เกิน ๑ ปี หลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนีจ้ะกำหนดให้เป็นเงื่อนไข 
         ในสัญญาจา้ง   

๑. สอบสาธิตการสอน 
๒. สอบสัมภาษณ ์

๓๐
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