ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ)
ครั้งที่ 1/2560
...............................................
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัย
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(ก) ตาแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
20,250 บาท
สังกัด วิทยาลัยสหวิทยาการ ปฏิบัติงานประจา ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
(ข) คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณ สมบัติต ามหมวด 2 ข้อ 11 แห่ง ข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่า ด้ว ย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร
1.4 ต้องปฏิบัติงานประจาที่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
และสามารถไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ระบุใน
หลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
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1.6 มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ที่มีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart
for Work ของศูนย์ท ดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบั ญ ชี
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร (การสอบ Smart for
Work สามารถดูข้อมูลการสมัครสอบได้ที่ http://www.smart.tbs.tu.ac.th/)
1.7 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้ เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ที่แนบท้ายประกาศนี้
(ค) การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. กาหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัคร
ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 ตามวันราชการ ในเวลา 09.00 – 15.30 ณ วิทยาลัย
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-268701-8 ต่อ 5342 (ศิรินทรา)
2. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้
2.1 ใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสาเนาอย่างละ 1
ฉบับ
2.2 บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ
2.3 หลักฐานการได้รับการเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)
พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
2.4 รูป ถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวก และแว่น ตาด า ขนาด 1 นิ้ ว ถ่ายมาแล้ว ไม่ เกิน 1 ปี
จานวน 3 รูป
2.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 1 ฉบับ
2.6 สาเนาผลการทดสอบความรู้ ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ
TU-STEP ประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึง
วันปิดรับสมัคร
2.7 สาเนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. หรือผล
การท ดสอบ Smart for Work ของศู น ย์ ท ด สอบ ทั กษ ะด้ า น การจั ด การแห่ งมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศ าสต ร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึง
ปิดรับสมัคร
2.8 หนังรับรองการทางาน
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(ง) เกณฑ์การคัดเลือก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
แนบท้ายประกาศนี้
(จ) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วิท ยาลัยสหวิทยาการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนวัน เวลาและ
สถานที่ คั ด เลื อ ก ทางเว็ บ ไซต์ www.ci.tu.ac.th และบอร์ ด วิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ท่ า พระจั น ทร์ และบอร์ ด วิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ อาคารเรีย นรวม 5 ชั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ล าปาง
ตามกาหนดการดังนี้
1. ระยะเวลาการรับสมัคร
1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
22 ธันวาคม 2560
3. สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง)
8 มกราคม 2561
4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
19 มกราคม 2561
(ฉ) การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสหวิทยาการ จะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับที่ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการจ้าง
จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครใน
ครั้งนี้
(ช) เกณฑ์การขึ้นบัญชี
การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ให้ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
(รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ)
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

