
 
 
 
 
 

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมคัรบคุคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3/2560 
……………………………………. 

 ตามประกาศคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ระดับวุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 อัตรา นั้น  

 เนื่องจาก คณะพาณิชย์ฯ มีอัตราว่างในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เพิ่มอีก 1 อัตรา           
รวมเป็น 2 อัตรา และต้องการผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวเพื่อปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและทางด้านการเงินอย่างเร่งด่วน 
คณะฯ จึงประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการดังกล่าว 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร 
 นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี จ านวน  2  อัตรา  

2. อัตรำค่ำจ้ำง 
อัตราค่าจ้างวุฒิปรญิญาตรี เดือนละ 20,250 บาท 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1 คุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              
ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 (ภาคผนวกที่ 1)  

3.1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  
3.1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความ

เหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร 
3.1.4 สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  และ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และตามที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์มอบหมาย 

3.1.5 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน 
ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร 
หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับตั้งแต่วันท่ีระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร 

3.1.6 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC, TU-GET และ 
TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิด            
รับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

3.1.7 พระภิกษุ หรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ             
เข้ารับปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร                   
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่ง            
มหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2538 

          /3.2 คุณสมบัติ... 
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3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ได้รับปริญญาตรีวุฒิบัญชีบัณฑิต บริหารธรุกิจบัณฑิต (การบญัชี) หรือวุฒิอ่ืนๆ ทางด้านการบัญชี 

3.3 หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ตามภาคผนวกที่ 2 

4. วิธีกำรสมัคร 
4.1 สมัครทาง Internet โดยใหผู้้สมัครด าเนินการดังต่อไปนี ้

4.1.1 สมัครได้ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 4 กันยำยน จนถึงวันจันทร์ที ่11 กันยำยน 2560  
4.1.2 สมัครทีเ่ว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx หรือ               

เข้าเว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรำ >> Job Opportunities >>        
เข้ำสู่ระบบกำรสมัคร  

4.1.3 ผู้สมัครจะต้องอ่านและท าความเข้าใจประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติทั้งหมดในครั้งนี้
โดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และจะต้องปฏิบัติตามทุกเรื่องที่ประกาศรับสมัคร              
และข้อปฏิบัติก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  

4.1.4 กรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร  (โปรดรวมเอกสารการสมัคร
ทั้งหมดไว้ใน 1 ไฟล์ .pdf) 

4.1.5 ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 100 บาท (เมื่อช าระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว                  
คณะพาณิชย์ฯ จะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณี) โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี ้

ชื่อธนำคำร : ธนำคำรกรุงเทพ  
สำขำ :  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ – รังสิต  
ประเภท : ออมทรัพย ์ 
ชื่อบัญชี : คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
เลขที่ : 091-0-19008-1  

4.1.6 ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และต าแหน่งที่สมัคร ได้ที่ น.ส.น้ าค้าง 
พระแก้ว หน่วยการเงิน งานคลัง คณะพาณิชย์ฯ อีเมล์ namkang.p@tbs.tu.ac.th 
หรือแฟกซ์ 02-696-5704 ภำยในวันอังคำรที่ 12 กันยำยน 2560 จึงจะมีสิทธิ์เข้ำ
สอบคัดเลือกในคร้ังนี้ 

4.2 ผู้สมคัรต้องแนบเอกสารพร้อมกับใบสมัคร ดังนี ้ 
4.2.1 ส าเนาหลักฐานแสดงพ้ืนฐานความรู้ (ปริญญาบัตร) จ านวน 1 ฉบับ 
4.2.2 ส าเนารายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ  
4.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน 1 ฉบับ  
4.2.4 ส าเนาหลักฐานการไดร้ับการยกเวน้การเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร                    

จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)  
4.2.5 ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดอืน  
4.2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และแว่นตา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว                             

ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
4.2.7 ส าเนาหลักฐานผลสอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป                

(ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. หรือผลสอบคะแนนรวม Smart for Work ของ               
ศูนย์ทดสอบทักษะดา้นการจดัการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ีระบุในหลักฐานดังกลา่ว 
จนถึงวันปิดรับสมคัร จ านวน 1 ฉบับ 

/4.2.8 ส าเนา...  

mailto:namkang.p@tbs.tu.ac.th%20หรือ
mailto:namkang.p@tbs.tu.ac.th%20หรือ
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4.2.8 ส าเนาหลักฐานผลการทดสอบความรู้ดา้นภาษาอังกฤษประเภท TOEIC , TU-GET และ 
TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับ
สมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง จ านวน 1 ฉบับ 

5. เกณฑ์กำรคัดเลือก  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคดัเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามภาคผนวกที่ 3 

6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก และก ำหนดกำรสอบข้อเขียน 
6.1 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยำยน 2560 ที่เว็บไซต์ 

http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx เลือกหัวข้อ“ประกาศผล” หรือเข้าเว็บไซต์ 
www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> Job Opportunities >> เข้าสู่ระบบการสมัคร  >> 
ประกาศผลหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02-696-5742 

6.2 ก าหนดการสอบข้อเขียน ในวันเสำร์ที่ 16 กันยำยน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  
ตึกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
เวลำ 09.00 – 10.00 น. ทดสอบควำมรู้ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

 ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)      
      -  โปรแกรม Microsoft Word    
      -  โปรแกรม Microsoft Excel    

เวลำ 10.00 – 11.00 น. ทดสอบด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับวิชำเฉพำะต ำแหน่ง  

 วิชาเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (100 คะแนน) 

7. กำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย และกำรขึน้บัญชีผู้คัดเลือกได้ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะด าเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ในครั้งนี้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามล าดับ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป                     
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครในครั้งนี้ และจะต้องได้รับอนุมัติการจ้างจากมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์แล้วด้วย และจะขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก     
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กันยายน พ.ศ. 2560 

 
              (รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธ ารงกูล) 
                                                           รองคณบดฝี่ายบริหาร 
                                                                  ปฏิบัติการแทนคณบดี     
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หมวด 2 
คุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ำม 
 ผู้ที่จะได้รับบรรจเุป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคณุสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(2) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามข้อบังคับฉบับน้ี 
(4) เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือจาก

รัฐวิสาหกิจ องค์มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระท าผิดวินยัหรือจรรยาบรรณ 
(5) เป็นผู้เคยกระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ 
(6) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาท

หรือผิดลหุโทษ 
(7) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(8) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(9) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(10)  เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม 
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบญัชีปฏิบัติกำร 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบตัิงานเกี่ยวกับวิชาการเงิน
และบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
1. งานด้านระบบบัญชีของคณะฯ และโครงการบริการสังคม การบันทึกบัญชีและตรวจสอบด้วยระบบ Oracle การจัดท า

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

สังคม 
5. รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติถูกต้อง

ตามระเบียบการเงิน  
6. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงิน และจัดท ารายงานผลการปฏบิัติงานตาม

แผนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกคณะฯ 
8. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 



- 6 - 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวชิำกำร 

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

เพื่อให้การสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เป็นไปด้วยความคล่องตัวและรวดเร็ว 
และสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559              
จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้ันตอนและวิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

 
 

(1) ส่วนข้อเขียน 
 

ให้มีขั้นในส่วนข้อเขียนเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องมีผลกำรทดสอบดังต่อไปนี้ 

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

1.2 ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์
ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่ีมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ี
ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันท่ีปิดรับสมัคร 

 
ขั้นตอนที่ 2 

ผู้สมัครที่มีผลการทดสอบในข้ันตอนท่ี 1 จะต้องเข้ารับการทดลองความรู้วิชาเฉพาะต าแหน่ง และหรือทดสอบ
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในต าแหน่งที่เปิดคัดเลือก โดยก าหนดให้มีคะแนนเต็มเป็น 100 
คะแนน ผู้ผ่านการทอสอบจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 
 

(2) ส่วนสมัภำษณ์ 
 

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 ในขั้นตอนท่ี 1 ของส่วนข้อเขียน และ 

 
(2) ได้คะแนนส่วนข้อเขียนในข้ันตอนท่ี 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และ 

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

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

ข้อ (4) หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนส่วนสัมภาษณ์เป็นส าคัญในการจัดล าดับผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนี้ได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกที่จะพิจารณา 

 
 

กำรคัดเลือกกรณีพิเศษ 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ไม่สามารถด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ให้กอง

ทรัพยากรมนุษย์น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้ใช้วิธีการอื่นๆ ในการคัดเลือกตามความเหมาะสม เป็นราย
ต าแหน่งต่อไป 

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

 
 
 
 
 

 


