
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ 

--------------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภท
วิชาการ สายคณาจารย์ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๑ อัตรา โดยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
- ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

(ตามความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา) จ านวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

๒.  อัตราเงินเดือนพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ 
-  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ๓๑,๕๐๐  บาท 
-  คุณวุฒิปริญญาโท  อัตราเงินเดือน ๒๖,๒๕๐  บาท 

๓.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิสมัคร 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
     (๑)  มีสัญชาติไทย 
     (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
     (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค

การเมือง 
     (๕)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ หรือเป็นคนไร้

ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด 
     (๖)  ไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ

เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด 
     (๗)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะ

เดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 
     (๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๑๐) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 



- ๒ -

 (๑๒) ไม่ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(ข) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศ 
๔.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

(๑) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยสามารถ Download ได้ที ่http://capr.tsu.ac.th/ 
(๒)  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ในทุกระดับปริญญา จ านวน ๑ ชุด     
(๓)  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of  Records) ในทุกระดับปริญญา จ านวน ๑ ชุด 
(๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๖)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) 
(๗)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด  ๑ นิ้ว หรือ  ๒ นิว้ จ านวน ๑ รูป 

ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒) – (๖) และตรวจสอบด้วยตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือจ้าง
เป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ 

๕.  วิธีการสมัคร 
(๑) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ  ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
๙๐๐๐๐ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๑๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย 
สาขาสงขลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียม   
การสมัครไปพร้อมกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ หรือ      

(๒) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th เลือก Banner ร่วมงาน 
กับเรา (e-Application) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๑๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐาน
การโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ในระบบออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๕       

   ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
    มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ผ่านทาง

เว็บไซต์ www.tsu.ac.th ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้ ผู้สมัครอาจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โทร.๐-๗๔๓๑-๗๖๑๖ 

๗.  หลักสูตรการคัดเลือก 
     (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 
๘.  เกณฑ์การตัดสินผล 
     (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

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


-๓-

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑๗



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่              ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง/สังกัด จ านวน คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักสูตรการคัดเลือก/เกณฑ์การตัดสินผล 

๑ อาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
(ตามความต้องการของ
สาขาวิชาชีววิทยา) 

๑  อัตรา ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านชีววิทยา หรือ 
    สัตววิทยา หรือนิเวศวิทยา  
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านชีววิทยา หรือสัตววิทยา หรือ 
    นิเวศวิทยา  
๓. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาโดยท าวิทยานิพนธ์ทางด้านนิเวศวิทยา หรือเป็นผู้มีผลงาน  
    ทางวิชาการทางด้านนิเวศวิทยา (ให้แนบวิทยานิพนธ์หรือผลงานทางวิชาการ)  
๔. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น 
    ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา 
    แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี 

  ย้อนหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ)  

หลักสูตรการคัดเลือก 
๑. สอบสาธิตการสอน  
    ในหัวข้อ“Population Ecology” 
๒. สอบสัมภาษณ์       

เกณฑ์การตัดสินผล 
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบสาธิต 
การสอนและสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๗


