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ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนวัตกรรม) สายสนับสนุนวิชาการ 

ครั้งท่ี 1/2566 

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

ดวยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนวัตกรรม) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 จํานวน 3 อัตรา โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร

1.1 นักวิชาการศึกษา (ระดับปฏิบัติการ) จํานวน 1 อัตรา 

สังกัดงานบริการการศึกษา  

1.2 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (ระดับปฏิบัติการ)  จํานวน 1 อัตรา 

สังกัดงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.3 นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติการ) จํานวน 1 อัตรา 

สังกัดงานการคลังและทรัพยสิน 

อัตราเงินเดือน 21,250 บาท บวก เงินคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของคณะไมนอยกวา 

30,000 บาทตอป

2. คุณสมบัติของผูสมัคร

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1.1 มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 11 (ตามเอกสารแนบทาย 1) 

2.1.2 มีความรู  ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ และการใชคอมพิวเตอรตามความ

เหมาะสมกับตําแหนงท่ีสมัคร 

2.1.3 ผูสมัครเพศชาย ตองไดรับการยกเวนการเกณฑทหารหรือผานการเกณฑทหารแลว 

2.1.4 มีผลการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ระบุใน

หลักฐานการสอบ จนถึงวันปดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 

50,000
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ตําแหนง ประเภทการทดสอบ (คะแนน) 

TU-GET TU-STEP TOEIC 

นักวิชาการศึกษา ไมตํ่ากวา 350 คะแนน ไมตํ่ากวา 35 คะแนน ไมตํ่ากวา 500 คะแนน 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ไมตํ่ากวา 350 คะแนน ไมตํ่ากวา 35 คะแนน ไมตํ่ากวา 500 คะแนน 

นักวิชาการเงินและบัญชี ไมตํ่ากวา 300 คะแนน ไมตํ่ากวา 25 คะแนน ไมตํ่ากวา 450 คะแนน 
 

2.1.6 ผูเขารับการคัดเลือกจะตองไมเปนโรค ดังตอไปนี้ 

(1) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 

(2) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฎอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

(3) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) โรคไตวายเรื้อรัง 

(6) โรคสมองเสื่อม 

(7) โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฎอาการเดนชัด หรือรุนแรง และเปนอุปสรรคตอ

การปฏิบัติงานในหนาท่ี 

(8) โรคติดตอรายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเดนชัด หรือรุนแรง และเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  2.2.1 นักวิชาการศึกษา 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

- มีความสามารถในการวางแผนการทํางาน การทํางานเปนทีม และการจัดเก็บขอมูล

ตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ 

- มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสารในระดับดี 

- มีทักษะในการใชโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Word/Excel/PowerPoint) ใน

ระดับดี 

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานท่ีได 

2.2.1 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

- มีความสามารถในการจัดทําแผน วางแผนงานหรือโครงการ ติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

- มีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ตามตัวชี้วัดไดอยางเปนระบบ 

- มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสารในระดับดี 
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- มีทักษะในการใชโปรแกรมพื ้นฐาน (Microsoft Word/Excel/PowerPoint)  

ในระดับดี 

- มีทักษะในการคิด วิเคราะห และมีความคิดสรางสรรค  

- สามารถลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ังในกรุงเทพ ฯ และตางจังหวัดได 

2.2.3 นักวิชาการเงินและบัญชี  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือ

สาขาท่ีเก่ียวของ 

- มีทักษะในการใชโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Word/Excel/PowerPoint) ใน

ระดับดี 

- มีความสามารถในการใชโปรแกรม / ระบบตาง ๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับงาน

งบประมาณ หรืองานบัญชี หรืองานการเงิน 

- มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของ 

- มีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับการเงินและบัญชีจะพิจารณาเปนพิเศษ 
 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร 

3.1 ใบสมัคร ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

3.2 สําเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) อยางละ 1 ชุด 

3.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด 

3.4 หนังสือรับรองการทํางาน จํานวน 1 ชุด (ถามี) 

3.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย) 

3.6 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ชุด 

3.7 สําเนาหลักฐานการไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการเกณฑทหาร (เฉพาะเพศชาย) 

จํานวน 1 ชุด    

3.8 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับ

สมัคร) จํานวน 1 รูป 

3.9 ใบรับรองแพทยซ่ึงระบุการไมเปนโรคตามขอ 2.1.6 และมีอายุไมเกิน 1 เดือน จํานวน 1 ชุด  
 

4. วิธีการสมัครเขารับการคัดเลือก 

4.1 ผูสมัครสามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 
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4.2 Download ใบสมัครได้ที่ www.citu.tu.ac.th โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละช่องทาง 
ดังนี้ 

- สมัครทาง E-Mail  โดยส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงหน่วย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบุในช่อง Subject : ต าแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ-นามสกุล (เช่น 
นักวิชาการศึกษา_นายนวัตกรรม ธรรมศาสตร์) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 โดย
ท าเป็น File เดียวกันทั้งหมด จ านวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ขนาดไม่เกิน 
20 MB ส่งมาที่ E-Mail : recruitment@citu.tu.ac.th  

4.3 ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั ้น 4 เลขที ่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2613-3115-8 ต่อ 4120, 5114  E-Mail : recruitment@citu.tu.ac.th 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 5.1 การสอบข้อเขียน 
 5.2 การสอบสัมภาษณ์ 
 

6. ก าหนดการประกาศผลการคัดเลือก 
 วิทยาลัยนวัตกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และจะประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมที่ www.citu.tu.ac.th ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด ก าหนดการ 
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที ่10 มีนาคม 2566 

ก าหนดการสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566  

ก าหนดการสอบสัมภาษณ ์ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 
 

7. เงื่อนไขการสมัคร การสอบคัดเลือก และการจ้าง 

 7.1 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม
ประกาศรับสมัครฉบับนี้ และต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดในใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครเพียง
ต าแหน่งเดียวให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครในทุก
กรณี หรือมีเอกสารใดที่ใช้สมัคร ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ถือว่า ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครตั้งแต่ต้น 

mailto:recruitment@citu.tu.ac.th
mailto:recruitment@citu.tu.ac.th
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7.2 การสมัครทาง E-mail ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูล และ

สงหลักฐานอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

7.3 วิทยาลัยนวัตกรรมจะดําเนินการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จากบัญชีผูที่ไดรับการคัดเลือก

ตามประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก โดยจะขึ้นบัญชีไวไมเกิน 2 ป หากมีการรับสมัครสอบคัดเลือกอยาง

เดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

ประกาศ ณ วันท่ี      มกราคม พ.ศ. 2566 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท) 

      คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

23


	ADP458D.tmp
	เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนวัตกรรม) สายสนับสนุนวิชาการ
	ครั้งที่ 1/2566

	สรุปอัตรากำลังตามกรอบ
	Sheet1




