
 
 
 
 
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวทิยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2565 

……………………………………. 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล                   
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  วุฒิปริญญาตรี  จ านวน  1  อัตรา  

2. อัตรำค่ำจ้ำง 
อัตราค่าจ้างวุฒปิริญญาตรี    เดือนละ    21,250  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 และตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.1.5 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก.) ของ                     

ส านักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์
จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work  ของศูนย์ทดสอบ
สมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทั้ง 3 ส่วน  ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม 50% ขึ้นไป  มีอายุ       
ไม่เกิน 2 ปี  นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์จนถึงวันปิดรับสมัคร 

3.1.6 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET หรือ 
TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิด         
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 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 
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3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี 

- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี  

- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ด้านการประสานงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

- มีทักษะในการสือ่สารในระดับด ีมีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี      
มีใจรกัในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได ้ 
สามารถท างานภายใต้ความกดดันได้  

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
3.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  (ภาคผนวกที่ 2) 

4. วิธีกำรสมัคร 
4.1 สมัครทาง Internet โดยให้ผู้สมัครด าเนินการดังต่อไปนี้ 

4.1.1 สมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มีนำคม 2565 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษำยน 2565   
ในระบบที่เว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx หรือเข้า
เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรำ >> Job Opportunities (ร่วมงำนกับ
เรำ) >> เข้ำสู่ระบบกำรสมัคร  พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (โปรดรวม
เอกสารการสมัครทั้งหมดไว้ใน 1 ไฟล์ .pdf) 

4.1.2 ผู้สมัครจะต้องอ่านและท าความเข้าใจประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติทั้งหมดในครั้งนี้
โดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และจะต้องปฏิบัติตามทุกเรื่องที่ประกาศรับสมัคร              
และข้อปฏิบัติก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ หากไม่ปฏิบัติตามประกาศจะไม่มี
สิทธิ์สอบในต าแหน่งดังกล่าว  

4.1.3 การสมัครสอบทาง Internet ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐาน
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

4.1.4 ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 100 บาท (เมื่อช าระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว                  
คณะพาณิชย์ฯ จะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณี) โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ 

ชื่อธนำคำร  : ธนำคำรกรุงเทพ  
สำขำ  :  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ – รังสิต  
ประเภท  : ออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี  : คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
เลขที่  : 091-0-19008-1 
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4.1.5 โอนเงินและส่งหลักฐานการโอน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งที่สมัคร ส่ง 
นางสาวปัญญาพร นาคประวิทย์ หน่วยการเงิน งานบัญชีการเงิน คณะพาณิชย์ฯ          
ที่อีเมล์ punyaporn.n@tbs.tu.ac.th แฟกซ์ 02-696-5704 เบอร์โทร 02-696-5703,  
086-399-4485 ภำยในวันศุกร์ 8 เมษำยน 2565 จึงจะมีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกใน
ครั้งนี้ 
 

4.2 ผู้สมัครต้องแนบเอกสารพร้อมกับใบสมัคร ดังนี้  
4.2.1 ส าเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ (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 าเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร                    

จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)  
4.2.5 ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
4.2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด 1 หรือ 2 นิว้ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

จ านวน 1 รูป 
4.2.7 ส าเนาหลักฐานผลสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

ของส านักงาน ก.พ.  หรือผลสอบคะแนนรวม Smart for Work  ของศูนย์ทดสอบ
สมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

4.2.8 ส าเนาหลักฐานผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC , TU-GET 
และ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวัน
ปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง จ านวน 1 ฉบับ 

5. เกณฑ์กำรคัดเลือก  
5.1 เกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  

สายสนับสนุนวิชาการ (ภาคผนวกที่ 3)  
5.2 การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
หรือมีอคติต่อบุคคล ทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา สีผิว โดยจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ 
ทัศนคติ รวมถึงบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานเป็นส าคัญ 

6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก และก ำหนดกำรสอบข้อเขียน 
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษำยน 2565  ที่เว็บไซต์ 

http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx เลือกหัวข้อ“ประกาศผล” หรือเข้า
เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> Job Opportunities (ร่วมงานกับเรา) >> 
เข้าสู่ระบบการสมัคร >> ประกาศผล หรือสอบถามได้ที่ เบอร์โทร. 063-906-1194 
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6.2 ก าหนดการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4  
ห้อง 413 ตึกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ท่ำพระจันทร์ 

- เวลำ 09.00 – 10.00 น. ทดสอบกำรปฏิบัติงำน 
ความรู้ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ (100 คะแนน)      

      -  โปรแกรม Microsoft Word    
      -  โปรแกรม Microsoft Excel    

- เวลำ 10.00 – 11.00 น. ทดสอบควำมรูว้ชิำเฉพำะต ำแหน่ง (100 คะแนน) 
6.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  ในวันศุกร์ที่  20 พฤษภำคม 2565 ที่เว็บไซต์ 

http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx  เลือกหัวข้อ“ประกาศผล” หรือเข้า
เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> Job Opportunities (ร่วมงานกับเรา)  >> 
เข้าสู่ระบบการสมัคร >> ประกาศผล 

6.4 สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 25 พฤษภำคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น  4 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการได้
ตามความเหมาะสม) 

7. กำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย (คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี) และบัญชีส ำรอง 
7.1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะด าเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีผลคะแนนสูงสุด

จ านวน 1 ราย ตามอัตราที่ก าหนดในประกาศข้อ 1  โดยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจ้าง
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ      
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะไม่มี
สิทธิ์ได้รับการจ้างให้เข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่ประกาศนี้ 

7.2 กรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
และอยู่ในล าดับถัดไป จะได้รับคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีส ารองโดยเรียงตามล าดับคะแนน ทั้งนี้ 
บัญชีส ารองมีก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว
บัญชีส ารองครั้งนี้เป็นอันยกเลิก แต่ถ้ามีการรับสมัครและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ผู้ผ่านการคัดเลือกคนใหม่
แล้ว บัญชีส ารองครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

ประกาศ  ณ  วนัที่          มีนาคม พ.ศ. 2565 
                                                                     

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โอภาสานนท์) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

           ปฏิบัติการแทนคณบด ี    
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หมวด 2 
คุณสมบตัิพนักงำนมหำวิทยำลัย 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติทั่วไปและลกัษณะต้องห้ำม 
 ผู้ที่จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตอ้งมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดงัต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมอืง 
(2) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถกูพักราชการ หรือพกังาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรอืออกจากงานตาม

กฎหมาย ขอ้บังคับ หรือระเบยีบอื่น ๆ  
(4) เป็นผู้เคยถูกสัง่ลงโทษวินยัอย่างร้ายแรง หรือถกูใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือจาก

รัฐวิสาหกิจ องค์มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัยหรอืจรรยาบรรณ 
(5) เป็นผู้เคยกระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏบิัติงานในหน่วยงานรัฐ 
(6) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือผดิลหุโทษ 
(7) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
(8) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(9) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(10)  เป็นผู้มีพฤตกิรรมเสื่อมเสียหรอืบกพร่องในทางศีลธรรม 
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มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบตัิกำร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงาน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 

ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ  งานบริการการเรียนการสอน 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่  

งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น  

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งานบริการการเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งาน

บริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น  

(3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม 

และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  

(4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความสะดวกและเกิดความ

ร่วมมือ  

(5) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา และ

แก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 

ด้ำนกำรวำงแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงาน

บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 

ด้ำนกำรประสำนงำน  
(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ

และความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ด้ำนกำรบริกำร  
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและ

ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย 

แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร 

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

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

 
(1) ส่วนข้อเขยีน 

 

    ให้มีขั้นในส่วนข้อเขียนเป็น 2 ขัน้ตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะตอ้งมีผลกำรทดสอบดังต่อไปนี้ 

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

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

 
ขั้นตอนที่ 2 

ผู้สมัครที่มีผลการทดสอบในขัน้ตอนที่ 1 จะตอ้งเข้ารับการทดลองความรู้วิชาเฉพาะต าแหน่ง และหรือ
ทดสอบการปฏบิัติงาน ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะที่เกีย่วข้องกับลกัษณะงานในต าแหน่งที่เปิดคัดเลือก โดยก าหนดให้มีคะแน
เต็มเป็น 100 คะแนน ผู้ผ่านการทดสอบจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 
(2) ส่วนสัมภำษณ ์

 

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 าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้ใช้วิธีการอื่น  ๆ ในการคัดเลือกตามความ
เหมาะสม เป็นรายต าแหน่งต่อไป 

 

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


