
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

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

ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๑ อัตรา โดยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
- ต าแหน่งอาจารย์ คุณวฒุิปริญญาเอก สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน (ตามความต้องการของ 
 สาขาวชิาพชืศาสตร์) จ านวน ๑ อัตรา 

(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 
 ๒.  อัตราเงินเดือน 

- คุณวุฒปิริญญาเอก อัตราเงินเดือนขั้นต่ าเดือนละ   ๓๑,๕๐๐ บาท 
๓.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสทิธิสมัคร 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
     (๑)  มีสัญชาติไทย 
     (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสบิแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
     (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
     (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
     (๕)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไมส่มประกอบ หรือมีสภาพจิตไมป่กติ หรือเป็นคนไร้

ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด 
     (๖)  ไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นโรค

ที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด
     (๗)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะเดียวกันกับ 

การพักงานหรือพักราชการ 
   (๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

     (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๑๐) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดทีไ่ด้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
 (๑๒) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 (๑๔) ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (เกษียณก่อนก าหนด) 

 (ข) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศ 



-๒- 

๔. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
(๑) เงินสมนาคุณพิเศษ  (ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(๒) อัตราเงินเดือนพิเศษ  (ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(๓) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(๔) ประกันสุขภาพกลุ่ม  
(๕) ประกันสังคม 

๕.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
(๑)  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยสามารถ Download ได้ที่ http://capr.tsu.ac.th/ 
(๒)  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยอนุมตัิ ในทุก 

ระดับปริญญา (ฉบบัภาษาไทย หรือ ฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ ชุด     
(๓)  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of  Records) ในทุกระดับปริญญา (ฉบับภาษาไทย หรือ 

ฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ ชดุ 
(๔)  ส าเนาคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
(๕)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบบั 
(๖)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๗)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) 
(๘)  รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสดี า ขนาด  ๑ นิ้ว หรือ  ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 

 ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒) – (๗) และตรวจสอบด้วยตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด ไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

๖.  วิธีการสมัคร 
(๑) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัครด้วย 
ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือ  

(๒) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ  www.tsu.ac.th เลือก Banner ร่วมงานกับ
เรา (e-Application) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร 
กรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในระบบออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

         ๗.  หลักสูตรการคัดเลือก 
   (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่             กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(อาจารย์สายพิณ  วไิลรัตน)์ 
 รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่          กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง/สังกดั จ านวน คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักสูตรการคัดเลือก 

๑ อาจารย ์
คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน(ตาม
ความต้องการของ
สาขาวชิาพชืศาสตร์) 

๑  
อัตรา 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  หรือสาขา  
    เศรษฐศาสตร์เกษตร 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาการจดัการธุรกิจเกษตร หรือ 
    สาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจเกษตร สาขาการจัดการ สาขาการเป็นผูป้ระกอบการ สาขาการตลาด 
    สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ สาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
๔. หากมีประสบการณ์ในการสอนทางดา้นธุรกิจเกษตร หรือประสบการณ์ท างานดา้นการจัดการธุรกิจเกษตร 
    จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๕. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
    การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย         
    ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ) 
๖. เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายไุม่เกิน ๒ ปี นับถึงวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับ           
    ไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    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 
    มาตรฐานอืน่ที่เทียบเทา่ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
    กรณีผู้สมัครเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็น  
         ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในหลักสูตรนานาชาติจากตา่งประเทศ ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งแสดงคะแนนทดสอบ 
         ความสามารถภาษาอังกฤษ 
    กรณีที่ผู้สมัครมิอาจแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในวนัสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณี 
         ที่เป็นผูผ้่านการคัดเลือกอนุโลมให้น าคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดงภายในก าหนดเวลา 
         ไม่เกิน ๑ ปี หลังจากไดร้ับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้จะก าหนดให้เป็นเงื่อนไขในสญัญาจา้ง  

๑. สอบสาธิตการสอน 
๒. สอบสัมภาษณ ์
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