ประกาศรับสมัครพนั กงานตําแหน งอาจารย หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
วันที่ประกาศ : 04/05/2560

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความประสงครับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทว
ั ่ ไปเพื่อบรรจุและแตงตงั ้ เป็ นพนักงาน
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ สํานักวิชาศิลปศาสตร จํานวน
2 อัตรา ทําหน าที่สอน วิจัย พัฒนางานดานวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 1. คุณสมบัติ
ทัว
่ ไป ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติทว
ั ่ ไปตามขอ 9 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2535 2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 2.1 ตําแหนงที่ 1 - สําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท/เอก ในสาขาวิชา
ภาษาไทย/วรรณคดีไทย/ ไทศึกษา/ไทยคดีศึกษา/การสอนภาษาไทย/คติชนวิทยา - ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตร (GPA) ไมนอยกวา 3.50 หรือหากไมถึง 3.50 แตไมต่าํ กวา
3.25 สามารถสมัครสอบไดโดยนําผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ระบุถึงความเชี่ยวชาญในแตละสาขามาแสดง
ประกอบตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดวย - ผูสมัครที่มีคุณสมบัติตอไปนี้จะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ (1) มี
ประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษา (2) มีตําแหนงทางวิชาการ (3) มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษา (4) มีประสบการณการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ (5) มีประสบการณในการ
สรางหลักสูตร - ผูสมัครจะตองย่ น
ื ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซ่ งึ มีอายุไมเกิน 2 ปี  (นับจนถึง วันสมัคร) คือ
TOEFL ไมต่าํ กวา 550 คะแนน หรือผลสอบอ่ น
ื ที่เทียบเทาประกอบการสมัคร (ยกเวนผูที่มีตําแหนงทางวิชาการ
หรือผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากตาง
ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเป็ นภาษาส่ อ
ื สารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็ นภาษาอังกฤษ) 2.2 ตําแหนง
ที่ 2 - สําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท/เอก ในสาขาวิชาทางมานุษยวิทยาหรือ สังคมศาสตร โดยในระดับ
ปริญญาตรีตองจบการศึกษานาสาขาวิชาภาษาไทย - ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองไดคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตร (GPA) ไมนอยกวา 3.50 หรือหากไมถึง 3.50 แตไมต่าํ กวา 3.25 สามารถสมัครสอบได
โดยนําผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ระบุถึงความเชี่ยวชาญในแตละสาขามาแสดงประกอบตามคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงดวย - ผูสมัครที่มีคุณสมบัติตอไปนี้จะไดรับการพิจารณาเป็ นพิเศษ (1) มีประสบการณดานการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา (2) มีตําแหนงทางวิชาการ (3) มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษา
(4) มีประสบการณการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ (5) มีประสบการณในการสรางหลักสูตร - ผูสมัครจะตอง
ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซ่ งึ มีอายุไมเกิน 2 ปี  (นับจนถึง วันสมัคร) คือ TOEFL ไมต่าํ กวา 550 คะแนน หรือ
ผลสอบอ่ น
ื ที่เทียบเทาประกอบการสมัคร (ยกเวนผูที่มีตําแหนงทางวิชาการ หรือผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเป็ นภาษาส่ อ
ื สาร
หรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็ นภาษาอังกฤษ) 3. คุณสมบัติอ่ น
ื  ๆ 3.1 เป็ นผูที่สามารถปฏิบัติงาน
ประจําเต็มเวลาได 3.2 เป็ นผูใฝ รูและมีความตงั ้ ใจจริงในการทํางานรวมทงั ้ ตองสามารถทุมเทและอุทิศตนใหกับการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 3.3 เป็ นผูที่มีความเขาใจและยอมรับเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการทํางานและ
เงื่อนไขตาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 4. อัตราเงินเดือน 4.1 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มตน 40,000
บาท 4.2 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มตน 28,000 บาท ทัง้ นี้อัตราเงินเดือนที่จะไดรับมหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถ และประสบการณ ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 5. สวัสดิการ
และประโยชนเกื้อกูล สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลเทียบไดไมนอยกวาราชการ เชน มีกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพ คา
เลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล คาทําขวัญฯ ประกันภัยอุบัติเหตุ เงินชดเชย สหกรณออมทรัพย โครงการเงินกูซ้ อ
ื
คอมพิวเตอร เครื่องราชอิสริยาภรณ เป็ นตน 6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 6.1 ใบสมัครที่กรอกขอความ
สมบูรณแลว พรอมติดรูปถายหน าตรง ไมสวมหมวกแลไมใสแวนตาสีดําขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 รูป 6.2 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of
records) ตัง้ แตระดับปริญญาตรีข้ น
ึ ไป จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 6.3 สําเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ
6.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหนังสือสําคัญประจําตัว จํานวน 1 ฉบับ 6.5
สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 6.6 สําเนาหลักฐานอ่ น
ื  ๆ เชน ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ อ
ื -สกุล เป็ นตน
จํานวน 1 ฉบับ 6.7 ผูสมัครที่ผานการเกณฑทหารแลวจะตองมีหลักฐานผานการเกณฑทหาร จํานวน 1 ฉบับ ผู
สมัครตองลงลายมือช่ อ
ื รับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมี
คุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครแลวใหถือวาผูสมัครรายนัน
้ ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมี
สิทธิเ์ ขารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็ นพนักงาน 7. การสมัคร ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเป็ นพนักงานของ
มหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและย่ น
ื ใบสมัครไดระหวางวันที่ 5-19 พฤษภาคม 2560 ระหวางเวลา 08.
30-16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) ไดที่ (1) หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร อาคารเอ
สเอ็ม ทาวเวอร ชัน
้  19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงขาม ททบ.5 สนามเป า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 (2) สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร.
0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือกรณีที่ผูสมัครไมสะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครดวยตนเอง
สามารถสมัครทางไปรษณียไดโดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการ (ภาษาไทย) ไดที่
http://dp2.wu.ac.th/form.html แลวสงใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครไปที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2
22 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 วงเล็บมุมซองวาสมัครอาจารย 8. การดําเนินการ
คัดเลือก มหาวิทยาลัยจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขน
ั ้ ตอนดังนี้ 8.1 ขัน
้ ตอนที่ 1
พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาของผูสมัครใหตรง
กับลักษณะงานวิชาการของตําแหนงที่จะบรรจุ 8.2 ขัน
้ ตอนที่ 2 (1) เมื่อผูสมัครผานขน
ั ้ ตอนที่ 1 แลว กําหนดใหผู

สมัครนําเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถใน
การนํ าเสนอ การถายทอดความรู ความสามารถดานวิชาการ และศักยภาพในการเป็ นนักวิชาการที่ดี (ในกรณีที่ผู
สมัครมีประสบการณและผลงานทางวิชาการเป็ นที่ประจักษชัด อาจพิจารณายกเวนไมตองนําเสนอผลงานวิจัยหรือ
วิชาการดังกลาวไดโดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป) (2) ดําเนินการสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ
เชน ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ ความตัง้ ใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพอ่ น
ื  ๆ เป็ นตน 9.
์ อบ กําหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผาน
การประกาศผลการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ อ
ื ผูมีสิทธิส
ทางเว็บไซต และประกาศของมหาวิทยาลัย 10. เงื่อนไขอ่ น
ื  ๆ 10.1 ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและไดรับการเรียกตัว
เขาปฏิบัติงานแตไมสามารถปฏิบัติงานไดทันทีในเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิใ์ นคราวนัน
้  10.2 ผูสมัครที่ผานการ
คัดเลือกและข้ น
ึ บัญชี สํารอง ไว มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวตอเมื่อไดเรียกตัวผูผานการคัดเลือก ตัวจริง แลวตามลําดับ
และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจําเป็ นและเหมาะสม 10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียก
และตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอ่ น
ื  ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได 10.4 การปลอมแปลงหลักฐาน
์ ี่จะไมพิจารณาใหเขารับการสอบคัด
และเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิท
เลือกหรือบรรจุเป็ นพนักงาน

