
                                                         

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
--------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๘ อัตรา โดยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
                           - ตำแหน่งอาจารย์  คุณวฒุิปริญญาเอกหรือปริญญาโท  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๘ อัตรา 
                            (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 
  ๒.  อัตราเงินเดือน 
                           - คุณวุฒปิริญญาเอก อัตราเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ   ๓๑,๕๐๐ บาท 
                           - คุณวุฒปิริญญาโท อัตราเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ   ๒๖,๒๕๐ บาท 
  ๓.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสทิธิสมัคร 
  (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
       (๑)  มีสัญชาติไทย 
       (๒)  มีอายุไม่ตำ่กว่าสบิแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
       (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
       (๔)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมอืง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
       (๕)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไมส่มประกอบ หรือมีสภาพจิตไมป่กติ หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด 
       (๖)  ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นโรค
ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด 

       (๗)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะเดียวกนักับ 
การพักงานหรือพักราชการ 
       (๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
       (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๑๐) ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เปน็โทษสำหรับความผิดทีไ่ด้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 
 



 
-๒- 

 
  (๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
  (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)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบบั 
 (๖)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
 (๗)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) 
 (๘)  รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสดีำ ขนาด  ๑ นิ้ว หรือ  ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 

     ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒) – (๗) และตรวจสอบด้วยตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

๖.  วิธีการสมัคร 
  (๑) 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 ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา
สงขลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไป
พร้อมกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ หรือ  
 
 

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


-๓- 

(๒) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ  www.tsu.ac.th  เมนูข่าวและเลื่อนไปที่หัวข้อ    
รับสมัครงาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร กรุงไทย 
สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียม
การสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ในระบบออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  

 ๗.  หลักสูตรการคัดเลือก 
   (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่    ๙   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(อาจารย์สายพิณ  วไิลรัตน)์ 
 รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

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


บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่     ๙   พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง/สังกดั จำนวน คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรการคัดเลือก 

๑ อาจารย ์
คณะพยาบาลศาสตร ์

๒  
อัตรา 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล 
    ชุมชน หรือสาขาอ่ืนที่สัมพนัธ์กัน หรือ สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการพยาบาลชุมชน หรือสาขาอ่ืน 
    ที่สัมพันธ์กนั 
๒. เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนในสาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
    การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย         
    ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ) 
๔. เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายไุม่เกิน ๒ ปี นับถึงวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับ           
    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 
    มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา่ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
    กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็น  
         ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในหลักสูตรนานาชาติจากตา่งประเทศ ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งแสดงคะแนนทดสอบ 
        ความสามารถภาษาอังกฤษ 
    กรณีที่ผู้สมัครมิอาจแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณี 
         ที่เป็นผูผ้่านการคัดเลือกอนุโลมให้นำคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดงภายในกำหนดเวลา 
         ไม่เกิน ๑ ปี หลังจากไดร้ับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้จะกำหนดให้เป็นเงื่อนไขในสญัญาจา้ง   

๑. สอบสาธิตการสอน 
๒. สอบสัมภาษณ ์



 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ฉบับลงวันที่   ๙   พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 
ลำดับที ่ ตำแหน่ง/สังกดั จำนวน คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรการคัดเลือก 

 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย ์
คณะพยาบาลศาสตร ์

 

๓  
อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 

 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล 
    เด็ก หรือสาขาอ่ืนที่สัมพนัธก์ัน หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเด็ก หรือสาขาอื่น 
    ที่สัมพันธ์กนั 
๒. เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนในสาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
    การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย          
    ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ) 
๔. เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายไุม่เกิน ๒ ปี นับถึงวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับ               
    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 
    มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา่ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
    กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็น   
         ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในหลักสูตรนานาชาติจากตา่งประเทศ ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งแสดงคะแนนทดสอบ 
         ความสามารถภาษาอังกฤษ 
    กรณีที่ผู้สมัครมิอาจแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณี 
         ที่เป็นผูผ้่านการคัดเลือกอนุโลมให้นำคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดงภายในกำหนดเวลา 
         ไม่เกิน ๑ ปี หลังจากไดร้ับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้จะกำหนดให้เป็นเงื่อนไขในสญัญาจา้ง   

 

๑. สอบสาธิตการสอน  
๒. สอบสัมภาษณ ์
 
 



 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ฉบับลงวันที่   ๙   พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 
ลำดับที ่ ตำแหน่ง/สังกดั จำนวน คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรการคัดเลือก 

 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย ์
คณะพยาบาลศาสตร ์

 

๑  
อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 

 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล 
    มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ หรือสาขาอื่นที่สัมพนัธ์กัน หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล 
    มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ หรือสาขาอื่นที่สัมพนัธ์กัน  
๒. เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนในสาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
    การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย          
    ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ) 
๔. เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายไุม่เกิน ๒ ปี นับถึงวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับ               
    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 
    มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา่ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
    กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็น   
         ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในหลักสูตรนานาชาติจากตา่งประเทศ ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งแสดงคะแนนทดสอบ 
         ความสามารถภาษาอังกฤษ 
    กรณีที่ผู้สมัครมิอาจแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณี 
         ที่เป็นผูผ้่านการคัดเลือกอนุโลมให้นำคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดงภายในกำหนดเวลา 
         ไม่เกิน ๑ ปี หลังจากไดร้ับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้จะกำหนดให้เป็นเงื่อนไขในสญัญาจา้ง   

 

๑. สอบสาธิตการสอน  
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๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล 
    จิตเวชและสุขภาพจิต หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลจติเวช    
    และสุขภาพจิต หรือสาขาอ่ืนที่สัมพนัธ์กัน 
๒. เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนในสาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
๓. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
    การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย          
    ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ) 
๔. เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายไุม่เกิน ๒ ปี นับถึงวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับ               
    ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี ้
    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 
    กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็น   
         ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในหลักสูตรนานาชาติจากตา่งประเทศ ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งแสดงคะแนนทดสอบ 
         ความสามารถภาษาอังกฤษ 
    กรณีที่ผู้สมัครมิอาจแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณี 
         ที่เป็นผูผ้่านการคัดเลือกอนุโลมให้นำคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดงภายในกำหนดเวลา 
         ไม่เกิน ๑ ปี หลังจากไดร้ับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้จะกำหนดให้เป็นเงื่อนไขในสัญญาจา้ง   
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๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล 
    ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หรือสาขาอื่นที่สัมพนัธ์กัน หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
    และผู้สงูอายุ หรือสาขาอื่นทีส่ัมพันธ์กัน 
๒. เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนในสาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
๓. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
    การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย          
    ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ) 
๔. เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายไุม่เกิน ๒ ปี นับถึงวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับ               
    ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี ้
    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 
    กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็น   
         ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในหลักสูตรนานาชาติจากตา่งประเทศ ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งแสดงคะแนนทดสอบ 
         ความสามารถภาษาอังกฤษ 
    กรณีที่ผู้สมัครมิอาจแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณี 
         ที่เป็นผูผ้่านการคัดเลือกอนุโลมให้นำคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดงภายในกำหนดเวลา 
         ไม่เกิน ๑ ปี หลังจากไดร้ับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้จะกำหนดให้เป็นเงื่อนไขในสญัญาจา้ง   
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