ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561
......................................
ตามที่ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตัง้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่1/2561 ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (วุฒปิ ริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
และกาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นั้น
ในการนี้ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุแต่งตัง้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่1/2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (วุฒปิ ริญญาตรี)

จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
2.1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่าน
การเกณฑ์ทหารแล้ว
2.1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมกับตาแหน่งทีส่ มัคร
2.1.4 สามารถไปปฏิบัตงิ านได้ทั้งที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กรุงเทพมหานคร และตามที่หน่วยงานมอบหมาย
2.1.5 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC TU-GET หรือ
TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวัน
ปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา
2.1.6 มีผลการทดสอบความภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน
ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดงั กล่าว
จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบ
ทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์
ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร
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2.1.7 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุ
เข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหา
เถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.2.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2.2.2 ผู้สมัครทีม่ ีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทา database (ระบบฐานข้อมูล) มีความรู้
ความสามารถ ในการดาเนินการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี การจัดทาฐานและพัฒนาฐานข้อมูล ตรวจสอบและนาเข้า
ข้อมูลสู่คลังข้อมูล ดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ติดตามความคืบหน้าข้อมูล การวิเคราะห์การจัดส่งข้อมูล
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 สาเนาหลักฐานการศึกษา ใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา
(Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ โดยให้นาฉบับจริงมาแสดงด้วย
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.4 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
พร้อมสาเนา 1 ฉบับ (เพศชาย)
3.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จานวน 3 รูป
3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
3.7 ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC TU-GET หรือ
TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวัน
ปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา
3.8 ผลการทดสอบความภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ.
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว
จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะ
ด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันทีร่ ะบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว
จนถึงวันปิดรับสมัคร
4. การรับสมัคร
ผูส้ นใจติดต่อสอบถาม ขอรับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเอง (ค่าสมัครสอบ100 บาท)
ได้ที่งานธุรการ สานักงานเลขานุการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3604 , 0-2613-3605 และ
http://www.psds.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 29 29 มิถุนายน 2561
ในวันและเวลาราชการ
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5. กาหนดการสอบคัดเลือก
วัน/เดือน/ปี
15 พ.ค. 2561 –
29 มิ.ย. 2561

9 ก.ค. 2561

17 ก.ค. 2561

26 ก.ค. 2561

3 ส.ค. 2561

10 ส.ค. 2561

เวลา
วัน เวลา ราชการ

รายละเอียด
รับสมัครสอบ
(ขอรับใบสมัคร/
Download ใบสมัคร)

สถานที่
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย
อึ๊ง ภากรณ์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6
ชั้น 6 มธ. ท่าพระจันทร์ และ
http://www.psds.tu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย
อึ๊ง ภากรณ์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6
ชั้น 6 มธ. ท่าพระจันทร์ และ
http://www.psds.tu.ac.th
09.30–12.00 น. สอบข้อเขียน
1. ทักษะการคิด ทักษะ
ทางสังคม และบุคลิกภาพ
2. ทดสอบความรู้เฉพาะ
ตาแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์

09.30–16.00 น. สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบคัดเลือก

ณ ห้องบรรยาย 1 วิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร
อเนกประสงค์ 1 ชั้น 6 มธ.
ท่าพระจันทร์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย
อึ๊ง ภากรณ์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6
ชั้น 6 มธ. ท่าพระจันทร์ และ
http://www.psds.tu.ac.th
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร
อเนกประสงค์ 1 ชั้น 6 มธ.
ท่าพระจันทร์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย
อึ๊ง ภากรณ์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6
ชั้น 6 มธ. ท่าพระจันทร์ และ
http://www.psds.tu.ac.th
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6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
เป็นไปหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แนบท้ายประกาศนี้
7. การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดาเนินการจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากบัญชีผู้ได้รบั การคัดเลือกตามลาดับที่ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รบั การจ้างจะต้องเป็นผูผ้ ่านการคัดเลือก ซึ่งมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องได้รับอนุมัติการจ้าง
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แล้วด้วย
8. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผล
การคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา)
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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