
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 

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

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน จ านวน ๑ อัตรา โดยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
- ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิปริญญาตรี  สังกัดฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จ านวน ๑  อัตรา
 (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

๒.  อัตราเงินเดือน 
- อัตราเงินเดือน  คุณวุฒิปริญญาตรี   ๑๙,๕๐๐  บาท

๓.  คุณสมบัติท่ัวไปส าหรับผู้มีสิทธิสมัคร 
     (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)  ไม่เปน็โรคที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด 
(๗)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะ

เดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 
     (๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๑๐) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

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



-๒-

 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐ 

 (๑๔) ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (เกษียณก่อนก าหนด) 
๔.  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

(๑) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(๒) ประกันสุขภาพกลุ่ม  
(๓) ประกันสังคม 

๕.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
(๑)  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยสามารถ Download ได้ที ่http://capr.tsu.ac.th/ 
(๒)  หลักฐานการศึกษา  

- ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ในระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ ชุด 

- ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (Transcript of Records)(ฉบับภาษาไทย
หรือ ฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ ชุด 

(๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) 
(๖)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด  ๑ นิ้ว หรือ  ๒ นิว้ จ านวน ๑ รูป 

 ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒) – (๕) และตรวจสอบด้วย
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
หรือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
๙๐๐๐๐ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน ๓๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ และส่งหลักฐานการโอน
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ หรือ    

(๒) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th เลือก Banner 
รว่มงาน กับเรา (e-Application) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ ทั้งนี้ โปรดส่ง
ไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ในระบบออนไลน์ด้วย  ภายใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕      

๗.  วิธีการสอบแข่งขัน 
     (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 
๘.  เกณฑ์การตัดสินผล 
     (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

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


-๓-

๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน จะประกาศให้ทราบ
ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
โทร. ๐-๗๔๓๑-๗๖๑๖, ๐-๗๔๓๑-๗๖๐๐ ต่อ ๗๒๒๒  หรือที่ www.tsu.ac.th 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยทักษิณจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่   ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (อาจารย์สายพิณ   วิไลรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒๙

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


บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับลงวันที่            ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
สังกัด ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
จ านวน ๑ อัตรา 
คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือทางการบัญชี 
๒. กรณีมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี การจัดท างบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน วางระบบ 
    บัญชี หรือการควบคุมภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๓. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ในระดับ 
    ปริญญาตรี หรือระดับท่ีสูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)  

วิธีการสอบแข่งขัน วิธีการสอบแข่งขัน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  

 สอบข้อเขียน (เวลา ๓ ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 สอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี ดังนี้ 
 ด้านการเงิน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

หวัข้อเรื่องโดยสังเขป
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๑
- แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
- แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน

 ด้านการบัญชี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
หวัข้อเรื่องโดยสังเขป
- การจัดท างบการเงินรวม
- การปรับปรุงรายการทางบัญชี

๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

เกณฑ์การตัดสินผล ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน)  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และ
จะต้องได้คะแนนรวม (คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งและคะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๒๙




