
 
 

 
 

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนนุวิชาการ  

ต าแหน่งนักวชิาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ คร้ังที่ 3 / 2560 
……………………………………. 

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล                   
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี จ านวน  1  อัตรา  

2. อัตราค่าจ้าง 
อัตราค่าจ้างวฒุิปริญญาตรี เดือนละ 20,250 บาท 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1 คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 ข้อ 11 (ภาคผนวกที่ 1)  

3.1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  
3.1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความ

เหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร 
3.1.4 สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และ

มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์  ท่ าพ ระจันท ร์  ก รุ ง เทพมหานคร และตามที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย 

3.1.5 ผู้ ส มั ค รที่ มี คุณ สมบั ติ ดั งต่ อ ไป นี้  ไม่ ต้ อ ง เข้ าท ดสอบ วิ ช า  Aptitude Test                              
ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจัดสอบ  

- ผู้สมัครซึ่ งสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป                   
(ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วยใน
ระดับวุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่าน
เกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

- ผู้สมัครซึ่งสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบ
ทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีการทดสอบวิชา
ภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย ในระดับปริญญาตรี มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่
ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร ตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

/3.1.6 ผู้สมัครที่... 



- 2 - 
 

3.1.6 ผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบตามข้อ 3.1.5 จะต้องสมัครสอบ Smart for Work ด้วยตัวเอง
ผ่านเว็บไซต์ http://smart.bus.tu.ac.th/ หรือติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่เบอร์ 02-613-2199 , 02-224-9730 (ค่าธรรมเนียม 300 บาท) 

3.1.7 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC , TU-GET และ 
TU-STEP ที่ มีอายุ ไม่ เกิน  2 ปีนับตั้ งแต่วันที่ ระบุ ในหลักฐานการสอบจนถึง               
วันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

3.1.8 พระภิกษุ หรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้า
รับปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร                   
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ได้รับปริญญาตรวีุฒบิัญชบีัณฑติ , บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบญัชี) หรือวุฒิอ่ืนๆ ทางด้านการบัญชี 

3.3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก , ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งตามภาคผนวกที่ 2 

4. กำรรับสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  
4.1 ก าหนดการรับสมัคร  สามารถกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร                       

ได้ที่ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> พนักงานมหาวิทยาลัย >>   
เข้าสู่ระบบการสมัคร ตั้งแต่วันที่  2 สิงหาคม จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-696-5742  

4.2 ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้  
4.2.1 หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ (ปริญญาบัตร) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
4.2.2 รายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ  
4.2.3 ทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ  
4.2.4 หลักฐานการได้ รับการยกเว้นการเกณ ฑ์ ทหาร หรือผ่ านการเกณ ฑ์ทหาร                    

พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)  
4.2.5 ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
4.2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตา ขนาด  1 หรือ 2  นิ้ ว ถ่ายมาแล้ว                             

ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
4.2.7 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 100 บาท (เมื่อช าระค่าธรรมเนียมการสอบ

แล้วคณะพาณิชย์ฯ จะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณี ) ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำ
บั ญ ชี ธ น ำค ำ ร ก รุ ง เท พ  ส ำข ำม ห ำ วิ ท ย ำลั ย ธ ร รม ศ ำส ต ร์  - รั ง สิ ต                           
ป ระ เภท ออมท รัพ ย์  ชื่ อ บั ญ ชี  “คณ ะพ ำณิ ช ยศ ำสต ร์แ ล ะกำรบั ญ ชี 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์” เลขที่ 091-0-19008-1 และส่งหลักฐำนกำรโอนเงิน 
พร้อมระบุชื่อ ต ำแหน่งของผู้สมัคร ส่งถึงนำงสำวน  ำค้ำง พระแก้ว หน่วยกำรเงิน 
งำนคลัง คณะพำณิชย์ฯ namkang.p@tbs.tu.ac.th หรือแฟกซ์ 02-696-5704 
ภำยในวันที่ 18 สิงหำคม 2560 จึงจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียนเขียนและสอบปฏิบัติ 
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4.2.8 หลักฐานผลสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ
ส านักงาน ก.พ. ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย ในระดับวุฒิปริญญาตรี 
หรือผลสอบคะแนนรวม Smart for Work ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่
ด้วยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานดังกล่าว จนถึง
วันปิดรับสมัคร พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

4.2.9 หลักฐานผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC , TU-GET และ 
TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับ
สมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

4.2.10 กรณีไม่มีผลสอบตามข้อ 4.2.9 ให้ผู้สมัครสอบติดต่อศูนย์ทดสอบทักษะด้านการ
จั ด ก ารแ ห่ งม ห าวิท ย าลั ย ธรรมศ าสต ร์ เพื่ อ สมั ค รสอบ  Smart for Work                     
โทร.02-613-2199 หรือ 02-224-9730  

5. เกณฑ์กำรคัดเลือก  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามภาคผนวกที่ 3 

6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก และตำรำงกำรคัดเลือก  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการ
คัดเลือกตลอดจน วัน เวลาและสถานที่คัดเลือกใน วันที่  23 สิงหำคม 2560 ได้ที่ เว็บไซต์ 
www.tbs.tu.ac.th >> เก่ียวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> พนักงานมหาวิทยาลัย >> เข้าสู่ระบบ
ประกาศผล หรอืสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02-696-5742 

7. กำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย และกำรขึ นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะด าเนินการจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามล าดับ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครในคร้ังนี้ และจะต้องได้รับอนุมัติการจ้าง
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วด้วย และจะขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก     

ประกาศ  ณ  วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 
 

 
 

            (รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธ ารงกูล) 
                                               รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                               ปฏิบัติการแทนคณบดี     
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หมวด 2 
คุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ำม 
 ผู้ที่จะได้รับบรรจุเปน็พนักงานมหาวิทยาลยั ต้องมีคุณสมบตัิทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง 
(2) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบอ่ืน หรือตามข้อบังคับฉบบันี้ 
(4) เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวนิัยอย่างร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือจาก

รัฐวิสาหกิจ องค์มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระท าผดิวินัยหรือจรรยาบรรณ 
(5) เป็นผู้เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบตัิงานในหน่วยงานรัฐ 
(6) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดทีไ่ด้กระท าโดย

ประมาทหรือผิดลหุโทษ 
(7) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นบคุคลล้มละลาย 
(8) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(9) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(10)  เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวกที่ 1 
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบญัชีปฏิบัตกิำร 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัตงิานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับ
วิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตใินด้ำนต่ำงๆ ดังนี  
1. งานด้านระบบบัญชีของคณะฯ และโครงการบริการสังคม การบันทึกบัญชีและตรวจสอบด้วยระบบ Oracle   

การจัดท าสรุปต่างๆ ทุกงวดและทุกประเภท 
2. การค านวณค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง และเงินกองทุน 
3. ตรวจสอบงบทดลองของเงินรายได้คณะฯ รายงานฐานะทางการเงินของคณะฯ และโครงการบริการสังคม 
4. การจัดท ารายงานเปรียบเทียบเงินสด และเงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ของคณะฯ และโครงการ

บริการสังคม 
5. รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ           

และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเงิน  
6. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงิน และจัดท ารายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
8. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
9. งานอ่ืนๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร 

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

เพื่อให้การสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เป็นไปด้วยความคล่องตัวและ
รวดเร็ว และสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 
พฤศจิกายน 2559 จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย                        
สายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

 
 

(1) ส่วนข้อเขียน 
 

ให้มีขั้นในส่วนข้อเขียนเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

ขั นตอนที่ 1 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะตอ้งมีผลกำรทดสอบดงัต่อไปนี  

1.1 ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET และ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา 

1.2 ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for 
Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

 
ขั นตอนที่ 2 

ผู้สมัครที่มีผลการทดสอบในขั้นตอนที่ 1 จะต้องเข้ารับการทดลองความรู้วิชาเฉพาะต าแหน่ง และหรือ
ทดสอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในต าแหน่งที่เปิดคัดเลือก โดยก าหนดให้มีคะแนน
เต็มเป็น 100 คะแนน ผู้ผ่านการทอสอบจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 
 

(2) ส่วนสัมภำษณ์ 
 

ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียน จะต้องเข้ารับการทดสอบส่วนสัมภาษณ์โดยก าหนดให้มีคะแนนเต็มเป็น 
100 คะแนน โดยผู้ผ่านการทดสอบจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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(3) เกณฑ์ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนในการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ คือ 
 

(1) มีผลการทดสอบตามนัยข้อ 1.1 และ 1.2 ในขั้นตอนที่ 1 ของส่วนข้อเขียน และ 
 

(2) ได้คะแนนส่วนข้อเขียนในขั้นตอนที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และ 
 

(3) ได้คะแนนส่วนสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และ 
 
(4) ได้คะแนนส่วนข้อเขียนในขั้นตอนที่ 2 และคะแนนส่วนสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ

คะแนนรวมทั้ง 2 ส่วน 
 
(5) ล าดับที่ได้รับการคัดเลือกก่อน – หลัง ให้เป็นไปตามล าดับคะแนนมากน้อยของคะแนนรวมตามนัย                    

ข้อ (4) หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนส่วนสัมภาษณ์เป็นส าคัญในการจัดล าดับผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนี้ได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกที่จะพิจารณา 

 
 

กำรคัดเลือกกรณีพิเศษ 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ไม่สามารถด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ให้

กองทรัพยากรมนุษย์น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้ใช้วิธีการอ่ืนๆ ในการคัดเลือกตามความ
เหมาะสม เป็นรายต าแหน่งต่อไป 

 

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


