
 
ประกาศสถาบนันโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิงบประมาณ   
ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช ี

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

 ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา  โดยมี
รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ดังน้ี 
 1. ตําแหน่ง 
  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 4233) 
  อัตราค่าจ้าง  19,500.- บาท/เดือน  
  

 2. กําหนดการรับสมัคร 
  2.1 วันที่  1 - 19  สิงหาคม 2565  เปิดรับสมัคร  
  2.2 วันที่  25  สิงหาคม  2565  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 
  2.3 วันที่  29  สิงหาคม  2565  สอบข้อเขียน 
  2.4 วันที่  2  กันยายน  2565   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
  2.5 วันที่  7 - 8  กันยายน  2565  สอบสัมภาษณ์ 
  

 3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
  3.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  
  3.2 มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 
  3.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา 
  3.4 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
 

 4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

หมายเหตุ :  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด  สถาบันฯ ของสงวนสิทธ์ิในการตัดช่ือออกจากการ
พิจารณา  (เงินค่าสมัครจะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ)  และการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 5. การรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th  และปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครงานให้ครบถ้วนตามท่ีกําหนดในเว็บไซต์  การรับ
สมัครจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอน  และแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
  ทั้งน้ี  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  สถาบันนโยบายสาธารณะ  โทร. 074-282900-2  
ในวันและเวลาทําการ  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 
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 6. ค่าธรรมเนียม 
  ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน)  โดยโปรด
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  
ช่ือบัญชี “สถาบันนโยบายสาธารณะ”  เลขที่ 565-448123-4  และแจ้งการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th   
  ทั้งน้ี  ผู้สมัครจะต้องดําเนินการแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน  ตลอดจนดําเนินการ
ตามข้ันตอนการสมัครที่กําหนด  และแจ้งการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ภายในวันที่ 19  สิงหาคม 
2565  เวลา 16.30  น.  หากดําเนินการไม่ครบถ้วน  จะถือว่าท่านไม่มีสิทธ์ิสอบ  และไม่คืนค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 7. วิธีการคัดเลือก 
 7.1 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติ
การทํางาน  ผลงาน  และเอกสารที่แนบทีแ่นบประกอบการสมัครซึ่งต้องตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด 
 7.2 สอบข้อเขียน        (100 คะแนน) 
 7.3 สอบสัมภาษณ ์       (100 คะแนน) 
  
 8. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแนบไฟล์ผ่านเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ 
  8.1 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้มและไมใ่ส่ผ้าคลุมหน้า   จํานวน  1 รูป 
   ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี อัพโหลดเป็นรูป Profile  ในระบบสมัครงาน  
  8.2 สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ/ปริญญาบัตร    จํานวน  1 ฉบับ 
 8.3 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา  (Transcript)    จํานวน  1 ฉบับ 
 8.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน  1 ฉบับ 
 8.5 สําเนาทะเบียนบ้าน      จํานวน  1 ฉบับ 
 8.6  สําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8      จํานวน 1 ฉบับ 
  หรือสําเนาใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (เฉพาะเพศชาย)   
 8.7  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน    จํานวน 1 ฉบับ 
 8.8 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  สําเนาใบทะเบียนสมรส   จํานวน 1 ฉบับ 
  สําเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล   
 หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องลงลายมือช่ือรับรอง  “สําเนาถูกต้อง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ 
  ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
  
 9. เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนตามวิธีการคัดเลือกแต่ละวิธี  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 และการ
ตัดสินของคณะกรรมการสอบถือเป็นสิ้นสุด  โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่  1 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 
     
              (ดร.กุลทตั   หงส์ชยางกูร) 
      รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 
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เอกสารแทบทา้ยประกาศฯ  ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

1. วุฒิปริญญาตร ีสาขาการเงิน บัญชี  หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power 

Point  และมคีวามสามารถในการใช้งาน Internet  ได้ดี 
3. สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ได้ดี 
4. มีทักษะในการบริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. สามารถริเริ่มทาํงานด้วยตนเอง  มีความมุ่งมั่น  มทีศันคติที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมี

ความคิดสร้างสรรค์ 
6. มีบุคลิกภาพดี  มีมนุษยสัมพันธ์  กล้าแสดงออก  มีทักษะในการสื่อสาร  ทั้งติดต่อประสานงาน

ต่างๆ และประชาสัมพันธ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. มีความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  มีจรยิธรรมในการทํางาน  และการรักษาความลับ 
8. มีไหวพริบ  สามารถแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี 
9. สามารถทํางานเป็นทีม  มีความยืดหยุ่น  และปรับตัวในการทํางานภายในกรอบเวลาที่จํากัดได้ 

เช่น  งานที่มีลกัษณะเร่งด่วน 
10. หากมีประสบการณ์ทํางานในด้านการเงินและบัญชี  จะได้รบัการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติและหนา้ที่รับผิดชอบ 
 1 ด้านการปฏิบัติการ  
  (1) จัดทําบัญชีจัดทํารายงานเงินจ่ายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายได้รายจ่าย
ประจําปีพร้อมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้ง เงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานเพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย  
  (2) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทําฎีกา ตรวจสอบ การต้ังฎีกา
เบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ จัดทําและ
ดําเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน  
  (3) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ
รายงานการเงินต่าง ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดให้เป็นปัจจุบัน  
  (4) ศึกษา วิเคราะห์และเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการ
บัญชีช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ เก่ียวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชี
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพ 
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  (5) ตรวจสอบและติดตามเอกสารประกอบการจ่ายให้ถูกต้อง  พร้อมจัดทําใบถอนเงิน จัดทําเช็ค 
และเสนอผู้มีอํานาจลงนาม  เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของหน่วยงาน 
  (6) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2 ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
 3. ด้านการประสานงาน  
  (1) ประสานงานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้  
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 4. ด้านการบริการ  
  (1) ให้คําปรึกษา แนะนําเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี รวมทั้ง
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์  
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านวิชาการเงินและบัญชีเพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ 
 5. อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 


