
 
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา  ครั้งที่ 5/2560 

----------------------------- 
ด้วย  โครงการปริญญาตรีบรหิารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์  มคีวามประสงค์รบัสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
ก.  ตําแหน่งทีรั่บสมัคร 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       วุฒิปริญญาตรี   2   อัตรา   เลขที่อตัรา 0082 , 0108 
อัตราค่าจ้าง   

-  ค่าจ้างคุณวฒุิปริญญาตรี เดือนละ 17,960 บาท   
-  ค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์  ไมเ่กิน 5,000 บาท/คน/เดือน (ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กําหนด)  

ข.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  คุณสมบัติทั่วไป 

1.1 มีคุณสมบัตคิรบถ้วน  ตามความในข้อ 11 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคล 
     พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
1.2 มีหลักทรัพย์หรือบุคคลคํ้าประกันตามที่คณะฯ กําหนด 
1.3 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว 
 

 2.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
2.1  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จํานวน 2 ตําแหน่ง  

− อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ ์

− สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา  หากจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพเิศษ 

− มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน  และเข้าใจภาษาอังกฤษไดด้ีมาก 

− สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างด ี

− มีบุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพันธ์ด ี

− สามารถทํางานเป็นทีมได้ดี  มใีจรักในการให้บริการ และมีทักษะการส่ือสารทีด่ี 

− สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตา่งจังหวัดไดเ้ปน็ครั้งคราว 

− หากมีประสบการณ์การทํางานทางด้านสถาบันการศึกษา  และมีคะแนน TOEIC 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพเิศษ 

− ปฏิบัติงานประจํา ณ คณะพาณิชย์ฯ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ทา่พระจันทร ์
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ลักษณะงานทีม่อบหมาย 
− ติดต่อประสานงานและอํานวยความสะดวกให้กบัอาจารย์และนกัศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

− ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ  และนอกมหาวิทยาลัย  
ด้านจัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนกัศึกษา 

− ทําเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

− พิมพ์เอกสาร  จดหมายราชการ บันทึก และโต้ตอบ Email ภาษาอังกฤษ 

− งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 

 

ค.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
กําหนดการ วัน เวลา สถานท่ี / วิธีการสมัคร

1.  กาํหนดการรับสมัคร โดยต้องย่ืนผลคะแนนการสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังน้ี
     - ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และผลการสอบ 
       ภาษาอังกฤษ  ระดับปรญิญาตรี  ของสํานักงาน ก.พ.                        
       มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  
     - ผลการสอบ Smart for Work  ของคณะฯ ต้องมีคะแนนสอบท้ัง 3 สว่น     
       คณิตศาสตร ์การอ่าน ภาษาอังกฤษ คะแนนรวมเกินร้อยละ 50  
       มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  
   (สําหรับผู้สมคัรท่ีไม่มีผลคะแนนขา้งต้น จะต้องสมัครสอบ Smart for Work  
   ด้วยตวัเองผ่าน เว็บไซต์ http://smart.bus.tu.ac.th/ หรือตดิต่อสอบถาม 
   ได้ท่ีเบอร์ 02-613-2199 ค่าธรรมเนียม 300 บาท)   
2. ผูส้มัครต้องย่ืนผลคะแนนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC TU-GET หรือ  
    TU-STEP อย่างใดอย่างหน่ึง อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

ตั้งแต่บดัน้ีจนถึง             
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560  

สมัครได้ท่ี www.tbs.tu.ac.th >> 
เกี่ยวกับเรา >>  

Job Opportunities >>  
เข้าสู่ระบบการสมคัร 

3.  ชําระเงินค่าสมัครสอบและสง่หลักฐานการโอนเงนิ ภายในวันท่ี 21 ธนัวาคม 2560 
4.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 
5.  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตําแหน่ง/การทดสอบการปฏิบัติงาน
      - สอบภาคปฏิบัติ  ความรู้ทางด้าน Computer  MS Word, Excel  
 

วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 
เวลา 9.00 น. 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 409     
ช้ัน 4  ตกึคณะพาณิชย์ฯ  

มธ. ท่าพระจันทร ์
6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัต ิ วันท่ี 10 มกราคม 2561 www.tbs.tu.ac.th >> 

เกี่ยวกับเรา >>  
Job Opportunities >>  
เข้าสู่ระบบการสมคัร 

 

1.  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร Online พร้อมแนบเอกสารเป็น PDF ดังนี้ 
1.1 หลักฐานการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา  (ใบ Transcript ใบปริญญาบัตร)  
1.2 สําเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจําตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
1.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 
1.4 ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี  

ของสํานักงาน ก.พ. มีอายุไมเ่กนิ 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบทีร่ะบุไว้ในใบรายงานผลคะแนนสอบ    
(สําหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นคะแนนดังกล่าว)  
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1.5 ผลการสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ต้องมีคะแนนสอบทั้ง 3 ส่วน คณิตศาสตร์ การอ่าน ภาษาอังกฤษ       
มีอายุไม่เกิน 2 ปี คะแนนรวมเกินร้อยละ 50 นับตั้งแต่วันสอบที่ระบุไวใ้นใบรายงานผลคะแนนสอบ     
(สําหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นคะแนนดังกล่าว)  

1.6 สําหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนข้อ 1.4 หรือ 1.5  จะต้องสมัครสอบ Smart for Work ด้วยตัวเองผ่าน เว็บไซต์     
 http://smart.bus.tu.ac.th/ หรือตดิต่อสอบถามได้ทีเ่บอร์ 02-613-2199 (ค่าธรรมเนียม 300 บาท)   

1.7 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC TU-GET หรือ TU-STEP อย่างใดอย่างหน่ึง   
     อายุไม่เกิน 2 ปี นับถงึวันปดิรับสมัคร ในการสมัครสอบ 

   
2.  ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก จํานวน 100 บาท โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต  ประเภทออมทรัพย์   ชื่อบัญชี “คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เลขที่ 091-0-19008-1 และแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน  พร้อมระบุชื่อ  
ตําแหน่งของผู้สมัครสอบส่งถึง นางสาวนํ้าค้าง  พระแก้ว  หน่วยการเงิน  คณะพาณิชย์ฯ โทรศัพท์ 02-696-5703 
โทรสาร 02-696-5704 หรือส่งที่ E-mail : namkang.p@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2560  จึงจะมีสิทธิ์
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว คณะฯ จะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณ ี

 
 

3.  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติทาง Web Site หากมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงกับประกาศ หรือ ยื่นหลักฐานไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์สอบในตําแหน่งดังกล่าว 

 

ง. สถานที่รับสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ  สอบถามข้อมูลไดท้ี่  สํานักงานเลขานุการคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร. 02-613-2253,02-613-2195 และยื่นใบสมัคร Online ที่ 
http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx 

 

จ.  เกณฑ์การขึ้นบัญชี 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปี   

นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  ทั้งน้ีหากคณะฯ ดําเนินการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ 
ประเภทประจํา ในตําแหน่งเดียวกันขึ้นใหม่ ให้ยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกเดิมในตําแหน่งนั้น และให้ใช้บัญชีผู้คัดเลือกใหม่แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่    4  ธันวาคม   พ.ศ.  2560 

 

                          
  

   (รองศาสตราจารย์วทิยา  ด่านธํารงกูล) 
              รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                       ปฏิบัติการแทนคณบด ี


