
                                                                                                                                   

                                                   
          ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                        เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
                                               ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
                                                       ครั้งที่  3/2554 
                                               ……………………………………. 
 
  ตามท่ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  วุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 อัตรา  ระหว่าง
วันที่ 28   มีนาคม  -  22  เมษายน  2554   น้ัน เน่ืองจากมีผู้สมัครจํานวนน้อย  คณะฯ จึงมีความประสงค์จะ
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ในตําแหน่งดังกล่าว  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.  ตําแหน่งที่รบัสมัคร 
 นักวิชาการเงินและบัญชี    จํานวน  1  อัตรา 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

2.1   คุณสมบัติทัว่ไป 
2.1.1   คณุสมบัติตามความในมาตรา 7 แหง่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ    
          พลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
2.1.2  ผู้สมัครชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผา่นการเกณฑ์ทหารแล้ว 

         2.1.3   ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
                   ศูนย์รังสิตได้ หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยจะต้องแสดงความ     
                   ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แลว้ 

2.1.4    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีความพร้อมที่จะเริม่ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาได้ทันท ี
 

2.2  คุณสมบติัเฉพาะตําแหน่ง   
     2.2.1    ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางบริหาร สาขาบัญชี  
     2.2.2    อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร 
     2.2.3    มคีวามรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
     2.2.4    มคีวามรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    
               โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศไทย  
     2.2.5    มคีวามรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     2.2.6    มคีวามรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการเงิน   
               และบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่  
               ได้รับมอบหมาย  
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2.2.7  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับ   
          หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหน่ง 

 

    3.   การรบัสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 3.1   ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ต้ังแต่วันที่  25 เมษายน  -  20  พฤษภาคม  2554   
ตามวันราชการ ในเวลา 9.00–15.30 น. ณ สํานักงานเลขานุการคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ และศูนย์รังสิต หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ โทร.0-2613-2195  (ท่าพระจันทร์) หรือ 0-2696-
5968  (ศูนย์รงัสิต)  
 3.2    หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                                   3.2.1     หลกัฐานแสดงพ้ืนความรู้ และรายละเอียดผลการศึกษาพร้อมทั้งสําเนา 

                           อย่างละ 1 ฉบับ 
3.2.2     สําเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจําตัวประชาชนอย่างใดอย่างหน่ึงพร้อม  
            สําเนา 1 ฉบับ 
3.2.3     หลักฐานการได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรอืผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อม  
           สําเนา 1 ฉบับ เฉพาะเพศชาย 
3.2.4     รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาสีดํา ขนาด 1 หรือ 2 น้ิว ถ่ายมาแล้ว  
            ไม่เกิน 1 ปี จํานวน 3 รูป 
3.2.5     ใบรบัรองแพทย์ ซึง่ออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
3.2.6     ผลผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ  
           สํานักงาน ก.พ.มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) สามารถใช้แทนการทดสอบด้าน   
            Aptitude test  สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 100 บาท 

 

4.  เกณฑ์การคัดเลือก 

                          คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสมัภาษณ์โดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพด้านต่างๆ และหรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งที่สมัคร (สามารถดูรายละเอียดวิชาที่สอบ กําหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกการสอบข้อเขียนตาม
เอกสารแนบทา้ยประกาศนี้) 
 

   5.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
                         คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ 
เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  25 พฤษภาคม  2554  ณ  สํานักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี                    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรอืสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2613-2195 (ท่าพระจนัทร์) และ 
0-2696-5968  (ศูนย์รังสิต) หรือ http://www.tbs.tu.ac.th/  
 

   6.  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดําเนินการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยในแต่ละตําแหน่งจากบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามลําดับที่ ทั้งน้ี ผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องเป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครและจะต้องได้รับ
อนุมัติการจ้างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วด้วย 
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7.  การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ เป็นเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือก  

  
         ประกาศ ณ วันที่       22     เมษายน     พ.ศ. 2554 
 
 
 
 

                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  ยลระบิล) 
                                                   รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล 

                                                    ปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                               
 

กําหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนข้อเขียน) 
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับวุฒิปริญญาตร ี

 

วัน/เวลา วิชาสอบ หมายเหตุ 

วันเสารท์ี่  28  พฤษภาคม   2554  (สถานที่จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ) 

9.00 – 10.45 น. ทดสอบด้าน Aptitude  (100 คะแนน) 
 การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เวลา 45 นาท ี
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลา 60 นาท ี

สําหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
ปริญญาตรี ของสํานักงาน ก.พ. แล้ว จะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าทดสอบ ด้าน 
Aptitude อีก โดยให้เข้าสอบในเวลา 
11.00 น.   (โปรดมาก่อนเวลาสอบ) 

11.00 – 13.00 น. ทดสอบความรู้เก่ียวกับ วิชาเฉพาะตําแหน่ง และ
ทดสอบการปฏิบัติงาน 
 ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
     (100 คะแนน)      
     -  โปรแกรม Microsoft Word  เวลา 30 นาท ี
     -  โปรแกรม Microsoft Excel  เวลา 30 นาท ี
 วิชาเฉพาะตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   

       (100  คะแนน)  เวลาประมาณ   1  ช่ัวโมง 

 

*ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีคณะฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 

 

เกณฑ์การคิดคะแนนผู้ที่มสีิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี  
            1.    ผลสอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไป (ข้อสอบ Smart) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

o การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์(Math) เวลา 45 นาท ี  
o การอ่านเชิงวิเคราะห์ (reading) เวลา 60 นาที 

        ทั้งน้ี ผูส้มัครต้องได้คะแนนทุกส่วน (คิดแยกส่วน) ร้อยละ 50 ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านวิชาความรู้  
        ทั่วไป 

            2.    ผลสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องได้คะแนน 50 คะแนนข้ึนไป จึงจะถือ  
                  ว่าสอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
            3.    ผลสอบวิชาเฉพาะตําแหน่ง ผู้สมัครต้องได้คะแนน 50 คะแนนข้ึนไป จงึจะถือว่าสอบผ่านวิชาเฉพาะ  
                  ตําแหน่ง 
           4.     ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนผ่านทุกวิชา จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 
 

                                     …………………………… 
 

เอกสารแนบทาย 


