
 
ประกาศคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเขาเปนพนักงานเงินรายได ประเภทประจํา  ครั้งท่ี 8/2556 

 

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

ดวย  โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA)  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเขาเปนพนักงานเงินรายได ประเภทประจํา ครั้งท่ี 8/2556           
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  สังกัดโครงการ IMBA   วุฒิปริญญาตรี  จํานวน   1  อัตรา   
 

ข.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 1.  คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1 มีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
1.2 มีหลักทรัพยหรือบุคคลค้ําประกันตามท่ีคณะฯ กําหนด 
1.3 ผูสมัครเพศชายตองไดรับการยกเวนการเกณฑทหารหรือผานเกณฑทหารแลว 
 

2.   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
2.1  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   วุฒิปริญญาตรี  จํานวน 1 อัตรา   

 เพศชาย หรือ เพศหญิง  อายุไมเกิน 30 ป 
 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุกสาขา 
 มีความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ รวมถึง Microsoft Office ไดอยางดี                         

(MS Word, Excel , PowerPoint) 
 สามารถส่ือสารดวยภาษาอังกฤษไดดี 
 มีความกระตือรือรนในการทํางาน 
 มีประสบการณในการทํางานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันเสาร-อาทิตยได 
 ปฏิบัติงานประจํา ณ คณะพาณิชยฯ มธ.ทาพระจันทร 
ลักษณะงานท่ีจะมอบหมาย   

 อํานวยความสะดวกใหแกอาจารยผูสอน  และจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 จัดทํา Profile,  ขึ้นทะเบียนนักศึกษา,  ดําเนินการสงเกรดประจําภาคการศึกษา

และขึ้นทะเบียนแจงจบ 
 ส่ังซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนประจําวิชาในแตละภาคการศึกษา 
 ดูแลจัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญของโครงการฯ  ในรูปแบบไฟลและเอกสารตัวจริง 
 งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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ค.  การสมัครเขารับการคัดเลือก 

กําหนดการ วัน เวลา สถานที่ / วิธีการสมัคร 
1.  กําหนดการรับสมัคร ต้ังแตวันที่ 7 มถินุายน 2556  

ถึงวันที ่24 มิถนุายน  2556 
สมัครไดที่  

http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp  
เลือกหัวขอ สมัครงาน Online 2.  ชําระเงินคาสมัครสอบและสงหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที ่25 มิถุนายน 2556 

3.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและปฏิบัติ วันที่ 27 มถิุนายน 2556 
4. เกณฑการคัดเลือก (การสอบขอเขียนและปฏิบัติ) 
   4.1 สอบ Aptitude Test   
          - การแกปญหาเชิงคณิตศาสตร  เวลาสอบ 45 นาที  
          - การอานเชิงวิเคราะห เวลาสอบ 60 นาท ี
   หรือ  เปนผูทีม่ีผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป    
          (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี  ของสํานักงาน ก.พ.  
          มีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันปดรับสมัคร  
   หรือ  เปนผูทีม่ีผลการสอบ Aptitude Test  ของคณะฯ  
           มีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันปดรับสมัคร  

 
วันที ่30 มิถุนายน 2556 
เวลา 9.00-10.45 น. 
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ตึกอเนกประสงค 2 (ตึกริมน้ํา) 
มธ. ทาพระจันทร 

  4.2 ทดสอบความรูเก่ียวของกับวิชาเฉพาะตําแหนง / 
       การทดสอบการปฏิบัติงาน  
       -  MS Word, Excel  เวลาสอบ 60 นาที  
   *  ขอใหผูเขาสอบเตรยีมดินสอ 2B และเครื่องคิดเลขมา            
      ในวันสอบดวย 
   *  สําหรับผูที่มีผลการสอบภาคความรูฯ (ภาค ก.)  
      ของสํานักงาน ก.พ. หรือ ผลการสอบ  Aptitude Test แลว   
      เขาสอบเฉพาะ ขอ 4.2 เวลา 11.00 น. เทานัน้ 

เวลา 11.00-12.00 น. 
 

ณ หอง F307  ช้ัน 3 
ตึกอเนกประสงค 2 (ตึกริมน้ํา) 

มธ. ทาพระจันทร 

5. ประกาศรายช่ือผูผานการสอบขอเขียนและปฏิบัติ วันที ่16 กรกฎาคม 2556 http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp  
เลือกหัวขอ  สมคัรงาน Online 

 

1.  ผูสมัครตองกรอกใบสมัคร Online พรอมแนบเอกสารเปน JPG และ/หรือ PDF ดังนี้ 
 หลักฐานการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา  (ใบ Transcript ใบปริญญาบัตร)  
 สําเนาทะเบียนบาน หรือบัตรประจําตัวประชาชน อยางใดอยางหน่ึง 
 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 
 ผลการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก. ) ระดับปริญญาตรี  ของสํานักงาน ก.พ.   

มีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบท่ีระบุไวในใบรายงานผลคะแนนสอบ  
(สําหรับผูท่ีประสงคจะย่ืนคะแนนดังกลาว)  

 ผลการสอบ Aptitude Test ของศูนยทดสอบทักษะดานการจัดการแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   มีอายุไมเกิน 2 ป  นับตั้งแตวันสอบท่ีระบุไวในใบรายงานผล
คะแนนสอบ (สําหรับผูท่ีประสงคจะย่ืนคะแนนดังกลาว)  

 
2.  ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก  จํานวน  100 บาท  โดยวิธีการโอนเงิน เขาบัญชี   

ธนาคารกรุงไทย   สาขาทาเตียน  ประเภทออมทรัพย   ชื่อบัญชี “กองทุนเงินรายได คณะพาณิชยฯ มธ.”  เลขที่ 
026-1-23504-4  และแฟกซหลักฐานการโอนเงิน  พรอมระบุชื่อ  ตําแหนงของผูสมัครสอบสงถึงนางสาวน้ําคาง    
พระแกว  หนวยการเงิน  คณะพาณิชยฯ  โทรศัพท  02-696-5705 โทรสาร 02-696-5704   หรือสงท่ี   E-mail : 
namkang.p@tbs.tu.ac.th  ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2556  จึงจะมีสิทธ์ิสอบขอเขียนและปฏิบัติ 
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3.  ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกตองตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและปฏิบัติ  ทาง Web Site 

หากมีคุณสมบัติไมตรงกับประกาศจะไมมีสิทธิ์สอบในตําแหนงดังกลาว 
 

ง. สถานท่ีรับสมัคร 
 ผูท่ีประสงคจะสมัครสอบ  สอบถามขอมูลไดท่ี  สํานักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โทร. 02-613-2253,02-613-2195 และย่ืนใบสมัคร Online ผาน http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp  
 

จ.  เกณฑการข้ึนบัญชี 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะขึ้นบัญชีผูคัดเลือกเปนเวลา 1 ป   

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก  หากพนกําหนดนี้ใหยกเลิกบัญชี  ท้ังนี้หากบัญชียังไมยกเลิกดวยเหตุผลดังกลาว แต
คณะฯ ไดเปดคัดเลือกพนักงานเงินรายได ประเภทประจํา ในตําแหนงเดียวกันขึ้นใหมอีก  และไดขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไวแลว
ใหยกเลิกบัญชีผูคัดเลือกไดเปนพนักงานเงินรายไดประเภทประจํา ครั้งท่ี 8/2556 ในตําแหนงเดียวกันนั้น  ต้ังแตวันท่ีขึ้น
บัญชีผูคัดเลือกได 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          มิถุนายน  พ.ศ.  2556 
 

 
  

               (ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  ขันตี) 
                               รองคณบดีฝายบริหาร 

 
 


