
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจ าศูนย์รังสิต 

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

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกให้เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจ า  
ศูนย์รังสิต จ านวน ๑ อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีจ านวนไม่เหมาะสมกับการรับสมัคร นั้น 

ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ขอขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกให้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจ าศูนย์รังสิต 
ออกไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง  ศรีสนิท) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 





 
 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวชิาการ ประจ าศูนย์รังสิต 

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

 ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  
(คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจ าคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 ๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 

  นักวิชาการเงินและบัญชี   ๑ อัตรา 
  บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านรับ)  
  ๑. งานการเงิน ด้านการรับเงิน รับคืนเงินยืม 

  ๒. งานการเงินด้านเงินลงทุน 

  ๓. งานรับเงินรายได้จากการเรียนการสอน 

  ๔.  งานรับเงินรายได้อื่น ๆ 

  ๕.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

๒. อัตราค่าจ้าง 

  อัตราค่าจ้าง ๒๑,๒๕๐ บาท  

 ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  ๓.๑  มีคุณสมบัติตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๓.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี การเงินหรือสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓.๓ มีผลการทดสอบความรู ้ด้านภาษาอังกฤษ TU-GET TU-EFL IELTS TOEIC และ TU-STEP ที่มี
อายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง  
  ๓.๔ มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ท่ีมีอายุไม่เกิน ๒ 
ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for work ของศูนย์
ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่
วันท่ีระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร 
  ๓.๕  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี 
  ๓.๖  สามารถปฏิบัติงานนอกสถานท่ีและนอกเวลาราชการได้ 



  ๓.๗  มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มีไหวพริบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้และมี
ความรับผิดชอบต่องานท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างดี 
  ๓.๘ ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

 ๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ ารับการคัดเลือกในต าแหน่ งดั งกล่ าว ให้ยื่ น ใบสมัครผ่ านอี เมลล์  
hr.law.tu@gmail.com ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สอบถามโทร. ๐๘๒ ๐๕๙ ๔๙๙๖ 
พร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
  ๔.๑ ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายของประกาศฯ หรือ Download ทาง www.law.tu.ac.th 

  ๔.๒ ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษา ๑ ฉบับ 

  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ 

  ๔.๔ ส าเนาผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC, TU-GET, TU-STEP, TOEFL และ IELTS ผล
การทดสอบที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหน่ึง   
  ๔.๕   ส าเนาผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่
เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for work ของ
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่ีมีอายุไม่เกิน ๒ ปี 
นับตั้งแต่วันท่ีระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร 
  ๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ 
ปี จ านวน ๑ รูป 

  ๔.๗ อัตราค่ าสมัครสอบคัด เลือก รายละ ๒๐๐ บาท โดยเจ้ าหน้าที่ จะด า เนินการแจ้ ง 
เลขบัญชีส าหรับโอนค่าสมัครสอบคัดเลือก หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนแล้ว (หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ
ภายใน ๒ วันท าการหลังจากส่งใบสมัคร โปรดติดต่อนางสาวศิรินุช  แจ้งบ ารุง โทร. ๐๘๒ ๐๕๙ ๔๙๙๖) 

  ** ขอให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครตัวจริง ส าหรับให้เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบ 

 ๕. เกณฑ์การคัดเลือก 

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนดการสอบข้อเขียน 

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกใน 
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ www.law.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิรินุช  แจ้งบ ารุง โทร. 
๐๘๒ ๐๕๙ ๔๙๙๖ 

 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี            ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง  ศรีสนิท) 
       คณบดีคณะนติิศาสตร ์
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