
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ 

ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
--------------------------------- 

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้ประกาศ     
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์  ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของ
สาขาวิชาการบัญชี) ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น 

ในการนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลา        
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการบัญชี) ดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๕ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกในวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ 

จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์) 
ผูร้ักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนา้ที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒๖



ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ 

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

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภท
วิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ด้วยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่โปร่งใสและ        
เป็นธรรมตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
-  ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 (ตามความต้องการของสาขาวิชาการบัญชี) จำนวน ๑ อัตรา 
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

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

๓.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัคร 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
     (๑)  มีสัญชาติไทย 
     (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
     (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (๔)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค

การเมือง 
     (๕)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ หรือเป็นคนไร้

ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด 
     (๖)  ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ

เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด 
     (๗)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะ

เดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 
     (๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



- ๒ - 

 (๑๐) ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

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

 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(ข) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศ 
๔.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

(๑) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยสามารถ Download ได้ที ่http://capr.tsu.ac.th/ 
(๒)  สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ในทุกระดับปริญญา จำนวน ๑ ชุด     
(๓)  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of  Records) ในทุกระดับปริญญา จำนวน ๑ ชุด 
(๔)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๕)  สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (กรณเีป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน) 
(๖)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๗)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) 
(๘)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด  ๑ นิ้ว หรือ  ๒ นิว้ จำนวน ๑ รูป 

ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒) – (๗) และตรวจสอบด้วยตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือจ้าง
เป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ 

๕.  วิธีการสมัคร 
(๑) ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนได้ที่    

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทษ (อาคาร ๑๘) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือ ชั้น ๑ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท.ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.) หรือ 

(๒) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทษ (อาคาร ๑๘) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ และส่งหลักฐานการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครไปพรอ้มกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือ 

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


- ๓ -

(๓) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ  www.tsu.ac.th  เมนูข่าวและเลื่อนไป
ที่หัวข้อรับสมัครงาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐาน
การโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ในระบบออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๕  

   ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
    มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ผ่านทาง

เว็บไซต์ www.tsu.ac.th ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้ ผู้สมัครอาจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม     
ได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โทร.๐-๗๔๓๑-๗๖๑๖ 

๗.  หลกัสูตรการคัดเลือก 
     (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 
๘.  เกณฑ์การตัดสินผล 
     (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์) 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑๑

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


 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ฉบับลงวันที่      ๑๑   สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 
ลำดับ

ที ่
ตำแหน่ง/สังกัด จำนวน คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรการคัดเลือก/เกณฑ์การตัดสินผล 

 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ 
คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 
(ตามความต้องการของ
สาขาวิชาการบัญชี) 

 
 
 
 
 
 

 

๑  
อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 

 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
๓. หากเป็นผู้มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
    และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน 
    การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ  
    ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ให้แนบผลงานทางวิชาการ)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรการคัดเลือก 
๑. สอบสาธิตการสอน   
    ในหัวข้อ“การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน หรือ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานบัญชี” 
๒. สอบสัมภาษณ์       
 
เกณฑ์การตัดสินผล 
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบสาธิต 
การสอนและสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
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