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ต าแหน่งประเภท      เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน วิชาการเงินและบัญชี 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
  
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
  (๑) จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
  (๒)  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย 
  (๓)  จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรง
กับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
  (๔)  ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ  
  (๕)  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ -จ่ายเงิน 
เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  
  (๖)  ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน า
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและ
วิธีใช้อุปกรณ์เครื ่องมือที ่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู ้ที ่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและข้อก าหนด 
 
 ๒. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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 ๓. ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๔. ด้านการบริการ  
  (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี ้แจงเกี ่ยวกับงานการเงินและบัญชีที ่ตนมีความ
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกสาร หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรอืสาขาวิชาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 (๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 (๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 (๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่มหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 (๕) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาก าหนด                                



หนังสือการแสดงหลักฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและหลักฐานภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน กพ. หรือ Smart for Recruitment (หรือ Smart for Work) ของ    
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว          

สมัครงานในต าแหน่ง     ระดับวุฒิ  ครั้งที่   

  1.ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีหลักฐานแสดงว่ามีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ประเภท  
 TOEIC คะแนน....................................   วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... หรือ 
 TU-GET คะแนน....................................   วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... หรือ 
 TU-STEP คะแนน....................................  วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... 
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง
เพื่อประกอบการพิจารณา และ   
 

2. ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสอบผ่านเกณฑ์ 

 การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน กพ.  

     วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... หรือ  

 Smart for Recruitment (หรือ Smart for Work) ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

     วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... คะแนนรวม.................................... 

ในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์
ดังกล่าว โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร 

 

                                                                ลงชือ่      

                                                                (     ) 

                                                                   /  /   

  ผู้สมัครสอบ ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ตามข้อ ข. ในประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้  และ
ต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดในใบสมัคร และเอกสารทุกชนิดที่ใช้ประกอบใบสมัครเพียงครั้งเดียวและ
ต าแหน่งเดียวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือ
ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ในทุกกรณี และ หรือมีเอกสารหลักฐานคุณวุฒิหรือเอกสารใดก็ตามที่
ผู้สมัครใช้สมัครสอบตลอดจนการด าเนินการใดๆ ในทุกกรณีในขั้นตอนใดก็ตามไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็น    
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
    ใบสมคัรพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหหนงงที่สมัคร 

ครั้งท่ี    /    
 
 
 

รปูถงาย 
1 " หรอื 2 " 

 
 
 

ล าดับที่ ระดับวุฒิ ต าแหหนงง 
   

 

 

ประวัตสิงวนตัว 
 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว     นามสกุล       
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)           
สัญชาติ   เชื้อชาติ    ศาสนา      
เกิดวันที่  เดือน   พ.ศ.   อายุ  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
เลขประจ าตัวประชาชน           
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้  เลขท่ี  หมู่  ตรอก/ซอย     
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต      
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถอื       
E-mail       
สถานภาพสมรส              โสด                 สมรส              อ่ืน ๆ (ระบุ)      
ชื่อ – สกุลคู่สมรส      อาชีพ      
ชื่อ – สกุล บิดา      อาชีพ        
ชื่อ – สกุล มารดา     อาชีพ      
การรับราชการทหาร     ผ่านการเกณฑ์ทหาร     ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทหารเนื่องจาก    
บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเร่งด่วน       
             
             

 
 



 
 

 
 

 

หนงวยงาน/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

รายได้ : เดือน 
ระยะเวลาที่ 
ปฏ ิบัติงาน 

เหตุที่ออกจากงาน 
(กรณ ีออกจากงาน) 
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ประวัติการศึกษา 
 
 
 

 

วุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญา 

 
 

สถานศึกษา 

 

สขาวิชาเอกที ่  
ส าเร็จการศึกษา 

คะแหนน 
เฉลี่ยที่
ได้รับ 

 

 

ปี พ.ศ.         
ที่ส าเร็จ 

 
 

........................... 

........................... 

........................... 

 
 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

 
 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

 
 

................. 

................. 

................. 

 
 

........................ 

........................ 

........................ 
 
 

ในระหวงางศึกษาตามนัยข้างต้นได้ท ากิจกรรมตงอไปนี้ คือ (ระบุตามล าดับเวลากงอนหลังของการท ากิจกรรม) 
             
              
              
              
              

  
 
 
 

ประสบการณ์ในการท างาน 
 

กรุณาเรียงตามล าดับกงอน – หลงั ของประสบการณ ์ในการท างาน 
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ความรู้ ความสามารถ แหละคุณสมบตั ิพิเศษ 
 
ความรู้ภาษาตางประเทศ 

 

 

ภาษา 
พูด องาน เขียน 

พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ด ี ดีมาก พอใช้ ด ี ดมีาก 
          

          

          

          

 
 

ความร ู้ทางคอมพ ิวเตอร ์          
               
คามสามารถทางด ้านก ีฬา           
              
ความสามารถในการใช้เครื่องใช ้สำนักงาน        
              
ความร ู้ความสามารถแหละค ุณสมบ ัต ิพ ิเศษอ่ืนๆ         
              
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวงาข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ แหละหาก
มีข้อความใดที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นไมงตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด าเนินการใด ๆ ในทุกกรณีตงอข้าพเจ้าในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการสมัครงาน กระบวนการในการสรรหา แหละจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ       

       (                                    ) 

                                                                                     ผ ู้สมัคร 
                                                    วันท ี่ย ื่นใบสม ัคร     /   /     
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ข ้อความใดทีเ่นื้อท ี่ในใบสมัครไมงพอกรอก ให้ระบุเพิม่เติมในใบแหทรก (ตามทีผ่ ู้สมัครจัดท าขึน้) 
แหล้วแหนบท้ายใบสมัคร 
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1. ได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครของผู้สมัครสอบรายนี้แหล้ว เห็นวงาถูกต้องจึงขอสงงงานการเงินเพื่อ         
ได้โปรดรับเงินคงาธรรมเนียมสอบ 
 
                                                  รวมเป็นเงิน      บาท 

                                                                       

                                                                       เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

                                                                     /   /   

 
2. งานการเงินได้รับเงินคงาธรรมเนียมสอบไว้แหล้ว ตามใบเสร็จเลขท่ี   เลงมท่ี      
วันที่   เดือน   พ.ศ.   จึงขอสงงเอกสารการสมัครสอบคืน 
งานบริหารงานบุคคล เพื่อด าเนินการตงอไป 
 
                                                                (      ) 

                                                                              ผู้รับเงิน 

                                                                     /   /   

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาคดัเลอืกพนักงานมหาวทิยาลยั สายสนับสนุนวชิาการ 
 

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

                     เพื่อใหก้ารสรรหาคดัเลือกพนกังานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนุนวชิาการ เป็นไปดว้ยความคล่องตวัและ
รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัมติคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 17/2559 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2559 จึงเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและวธีิการสรรหาคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนุนวชิาการ 
ดงัน้ี 
 

(1) ส่วนข้อเขียน 
       ใหมี้ขั้นตอนในส่วนขอ้เขียนเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืกจะต้องมีผลการทดสอบดังต่อไปนี้ 

                     1.1 ผลการทดสอบความรู้ดา้นภาษาองักฤษประเภท TOEIC TU-GET และ TU-STEP ท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในหลกัฐานการสอบจนถึงวนัปิดรับสมคัร ประเภทใดประเภทหน่ึง เพื่อประกอบการพิจารณา 
                     1.2 ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) ของส านกังาน ก.พ. ท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในหลกัฐานสอบผา่นเกณฑ์ดงักล่าวจนถึงวนัปิดรับสมคัร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของ
ศูนยท์ดสอบทกัษะดา้นการจดัการแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในหลกัฐานสอบผา่นเกณฑ์ดงักล่าวจนถึงวนัปิดรับสมคัร  

ขั้นตอนที ่2  

                     ผูส้มคัรท่ีมีผลการทดสอบในขั้นตอนท่ี 1 จะตอ้งเขา้รับการทดสอบความรู้วชิาเฉพาะต าแหน่ง และหรือ
ทดสอบการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นวชิาเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานในต าแหน่งท่ีเปิดคดัเลือก โดยก าหนดใหมี้คะแนน
เตม็เป็น 100 คะแนน ผูผ้า่นการทดสอบจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ 

(2) ส่วนสัมภาษณ์ 

                     ผูผ้า่นการทดสอบส่วนขอ้เขียน จะตอ้งเขา้รับการทดสอบส่วนสัมภาษณ์โดยก าหนดใหมี้คะแนนเตม็เป็น 
100 คะแนน โดยผูผ้า่นการทดสอบจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ 
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(3) เกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลอืก 

                     ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งไดรั้บคะแนนในการคดัเลือก ดงัต่อไปน้ี คือ 

                     (1) มีผลการทดสอบตามนยัขอ้ 1.1 และ 1.2  ในขั้นตอนท่ี 1 ของส่วนขอ้เขียน และ 

                     (2) ไดค้ะแนนส่วนขอ้เขียน ในขั้นตอนท่ี 2 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ และ 

                     (3) ไดค้ะแนนส่วนสัมภาษณ์ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ และ 

                     (4) ไดค้ะแนนส่วนขอ้เขียน ในขั้นตอนท่ี 2 และคะแนนส่วนสัมภาษณ์ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 ของ
คะแนนรวมทั้ง 2 ส่วน 

                     (5) ล าดบัท่ีไดรั้บการคดัเลือกก่อน – หลงั ใหเ้ป็นไปตามล าดบัคะแนนมากนอ้ยของคะแนนรวม                           
ตามนยัขอ้ (4) หากคะแนนรวมเท่ากนั ใหถื้อคะแนนส่วนสัมภาษณ์เป็นส าคญัในการจดัล าดบัผูผ้า่นการคดัเลือก 

                     ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถใชห้ลกัเกณฑต์ามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกน้ีได ้ใหอ้ยูใ่น                          
ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกท่ีจะพิจารณา 

การคัดเลอืกกรณพีเิศษ 

                     ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวมา
ขา้งตน้ได ้ใหก้องทรัพยากรมนุษยน์ าเสนอขออนุมติัต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมติัใหใ้ชว้ธีิการอ่ืน ๆ ในการคดัเลือกตาม
ความเหมาะสม เป็นรายต าแหน่งต่อไป 

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




