ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ)
ครั้งที่ 3
...............................................
ด้วยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) สังกัดวิทยาลัย
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ๒๑,๒๕๐ บาท
สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ปฏิบัติงานประจา ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
(ข) คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๒ ข้อ ๑๑ (ภาคผนวกที่ ๑)
๑.๒ ผู้ส มัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ ทหาร
แล้ว
๑.๓ มีค วามรู้ค วามสามารถทางด้า นภาษาอัง กฤษ และการใช้เ ครื่อ งคอมพิว เตอร์
ตามความเหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร
๑.๔ ต้อ งปฏิบ ัต ิง านประจ าที ่ว ิท ยาลัย สหวิท ยาการ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ศูน ย์ลาปาง และสามารถไปปฏิบัติง านที่มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ศูน ย์รั ง สิต และท่า พระจัน ทร์ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
๑.๕ ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEFL, TOEIC,
TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร
ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
๑.๖ มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่ว ไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ.
ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการ
ทดสอบ Smart for Work ของศูน ย์ท ดสอบทัก ษะด้า นการจัด การแห่ง มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์
คณะพาณิช ยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์
ดัง กล่า วจนถึง วัน ปิด รับ สมัค ร (การสอบ Smart for Work สามารถดูข ้อ มูล การสมัค รสอบได้ที ่
http://www.smart.tbs.tu.ac.th/)

-๒๑.๗ พระภิก ษุ หรือ สามเณรไม่รับ สมัค รสอบ และไม่อ าจให้เข้าสอบคัดเลือ กเพื่อ
บรรจุเ ข้า รับ ปฏิบัติง านได้ ทั้ง นี้เ ป็น ไปตามหนัง สือ กรมสารบรรณคณะรัฐ มนตรีฝ่า ยบริห ารที่ นว ๘๙/
๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู ้ส มัค รในต าแหน่ง นัก วิช าการเงิน และบัญ ชี ป ฏิบ ัต ิก าร ต้อ งได้ร ับ คุณ วุฒ ิร ะดับ
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่น ที่เทีย บได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็น ไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามภาระงานที ่ห น่ว ยงานต้น สัง กัด
มอบหมาย
(ค) การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑. กาหนดการรับสมัคร
ผู ้ป ระสงค์จ ะเข้า รับ การคัด เลือ ก สามารถสมัค รออนไลน์ไ ด้ที่ เ ว็บ ไซต์ www.ci.tu.ac.th >>
รับ สมัค รงาน >> ดาวน์โ หลดใบสมัค ร>> ใบสมัค รพนัก งานมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ สายสนับ สนุน
วิช าการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) (แบบออนไลน์) ตั้งแต่วัน ที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 หากมีข้อสงสัย
ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อีย ด เ พิ ่ม เ ติม ไ ด้ที ่ 0 5 4 - 2 3 7 9 9 9 ต่อ 5 3 4 2 ( ศิร ิน ท ร า ) ห รือ ท า ง อีเ ม ล์
Chaising_nan@hotmail.com
๒. ผู้สมัครต้องยื่นแนบไฟล์เอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องในใบสมัครออนไลน์ ดังนี้
๒.๑ สาเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ ๑ ชุด
กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย
๒.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๒.๓ รู ป ถ่ายหน้ าตรง ไม่ส วมหมวก ไม่ใส่ แว่นตาดา ขนาด ๑ x 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๑ ปี จานวน ๑ รูป ขนาดไฟล์ 40-100 kb ประเภทไฟล์ .JPG
๒.๔ สาเนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน ๑ ฉบับ
๒.๕ สาเนาหลักฐานแสดงการได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
(เฉพาะเพศชาย)
๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๒.๗ ส าเนาผลการสอบผ่ า นเกณฑ์ก ารทดสอบภาคความรู ้ค วามสามารถทั ่ว ไป
(ภาค ก.) ของสานัก งาน ก.พ. หรือ ผลการทดสอบ Smart for Work ของศูน ย์ท ดสอบทัก ษะด้า นการ
จัด การแห่ง มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ คณะพาณิช ยศาสตร์แ ละการบัญ ชี ที่มีอ ายุไ ม่เ กิน ๒ ปี นับ ตั้ง แต่
วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร

-๓๒.๘ สาเนาหนังสือรับรองการทางาน (ถ้ามี)
๒.๙ ส าเนาหลั ก ฐานผลการทดสอบความรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษประเภท TOEFL,
TOEIC, TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิด
รับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง จานวน 1 ฉบับ
๒.๑๐ ให้นาเอกสารฉบับจริง พร้อมสาเนาตามเอกสารในข้อ ๒.๑ - ๒.๙ มายื่นให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสอบข้อเขียน
(ง) เกณฑ์การคัดเลือก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคผนวกที่ ๒)
(จ) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วิทยาลัยสหวิทยาการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนวัน เวลา
และสถานที่คัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th
(ฉ) การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ)
วิทยาลัยสหวิทยาการ จะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับที่ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการ
จ้างจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศ
รับสมัครในครั้งนี้
(ช) เกณฑ์การขึ้นบัญชี
การขึ้น บั ญชีผู้ คัดเลื อกได้ ให้ ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64

(รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี)
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

