
 
 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

เรื่อง  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

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

  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ          

ก. ต ำแหน่งที่รับสมัคร  (เลขที่อัตรา ๐๐๓๕) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน ๑ อัตรา 
สังกัดงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ อัตราค่าจ้าง ๒๑,๒๕๐ บาท 
(และเงินพอกต าแหน่งที่หายาก เดือนละ ๗๕๐ บาท) 

 

ข.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑.๑ มีคุณสมบัติตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
         ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.๒   ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ 
ทหารแล้ว 

   ๑.๓   สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
        จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี 
        หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๔   ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ 
        (๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
        (๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        (๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        (๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        (๕) โรคไตวายเรื้อรัง 
        (๖) โรคสมองเสื่อม 
        (๗) โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 
             อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
        (๘) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง 

   และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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   ๑.๕  ผู้รับการคัดเลือกต้องได้รับการตรวจและรับรองจากแพทย์ว่าไม่ได้เป็นโรค 
          ตามข้อ ๑.๔ ก่อนการเข้ารับการคัดเลือก และน าใบรับรองแพทย์ที่ท าการ 
           ตรวจมาแสดงประกอบด้วย 

๑.๖   พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือก 
           เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณ 
           คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ 
           และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
           พ.ศ. ๒๕๓๘  

 
๒   คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามภาระงานที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ค. วิธีกำรสมัครสอบ 

๑. ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครสอบทาง E-mail : rsuwit@engr.tu.ac.th 
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ **ทั้งนี้ 
การสมัครสอบทาง E-mail เฉพาะในวันที่ ๒๘ กุมภำพัน ๒๕๖๕ ให้ด าเนินการ
สมัครสอบได้ถึงเวลำ ๑๕.๓๐ น. เท่ำนั้น** 

๒. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 
Website: http://www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนู หน่วยงาน คลิกที่ งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และ แบบฟอร์มสมัครงาน เลือก แบบฟอร์มสมัครงานต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๒๔๒, 
๓๒๔๐ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามได้
ทาง E-mail : rsuwit@engr.tu.ac.th 

๓. ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบดังนี้ 
๓.๑  ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และรายละเอียดผลการศึกษา  
       (Transcript) อย่างละ ๑ ฉบับ 
๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ 
๓.๓  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามีการ 
       เปลี่ยนแปลง) จ านวน ๑ ฉบับ  
๓.๔  ส าเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ 
       ทหาร จ านวน ๑ ฉบับ เฉพาะเพศชาย  
๓.๕  หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 

ธ์
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๓.๖  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว  
       ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ป ีจ านวน ๑ รูป  
๓.๗  ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน 
๓.๘  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔.  กรอกใบสมัครและส่งใบสมัคร (พร้อมทั้งติดรูปถ่ายในใบสมัครด้วย) โดยผู้สมัคร
จะต้องส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์มาที่ งานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 
๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
๑๒๑๒๐ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก
ในครั้งนี้ 

 ๕. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
๕.๑ ให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ 

๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔๕  
**ทั้งนี้ การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบทาง E-mail เฉพาะในวันที่ ๒๘ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ด าเนินการช าระเงินสมัครสอบได้ถึงเวลำ ๑๕.๓๐ น. 
เท่ำนั้น** 

      ๕.๒ ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกเป็นจ านวน ๑๐๐ บาท 
 ๕.๓ ช าระเงินโดยวิธีโอนเงินที่ ธนาคารทุกแห่ง และทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโอน

เงินเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้ 
         - ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ 
         - สาขา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต 
         - ชื่อบัญชี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 
         - ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
         - บัญชีเลขที่ ๐๙๑-๐๑๔๑๔๐-๗ 
  ๕.๔ ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ของผู้สมัครลงในใบโอนเงินด้วย 
         - ชื่อ - นามสกุล 
         - ต าแหน่งที่สมัคร/สังกัดหน่วยงานในต าแหน่งที่สมัคร และ 
        - ที่อยู่ปัจจุบัน 

๕.๕ ส่งใบโอนเงินที่ด าเนินการตามนัยข้อ๕.๔ไปที่E-mail rsuwit@engr.tu.ac.th 
ไดต้ั้งแตวั่นที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔๕  

**ทั้งนี้ การส่งใบโอนเงินทาง E-mail เฉพาะในวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔๕  ให้
ด าเนินการส่งใบโอนเงินได้ถึงเวลำ ๑๖.๐๐ น. เท่ำนั้น** 
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 ง.   เกณฑ์กำรขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในต าแหน่ง
ดังกล่าว ระดับวุฒิปริญญาตรีนี้ให้มีอายุการขึ้นบัญชี ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้น
ก าหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ )      
สายสนับสนุนวิชาการ ในต าแหน่งเดียวกันนี้ขึ้นใหม่อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้วให้ยกเลิกบัญชี        
ผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔ ในต าแหน่งดังกล่าว ระดับวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ในต าแหน่งเดียวกันที่มีการ
เปิดคัดเลือกขึ้นใหม ่   

 
จ.   วิธีกำรสอบคัดเลือก 

  ๑. ทดสอบความรู้วิชาเฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน) 
  ๒. การสอบสัมภาษณ์ 

 
ฉ. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกและวัน/เวลำ/สถำนที่คัดเลือก 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกและวัน/เวลา/สถานที่คัดเลือก ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ดูได้ทาง 
Internet ที่ Website: http://www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนู หน่วยงาน คลิกท่ี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๒๔๒, ๓๒๔๐  
   

ประกาศ    ณ    วันที่              มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

 
                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร   เจยีศิริพงษ์กุล) 
                          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑



 
ภำระงำนของนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สังกัดงำนศูนย์คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 

 
ขอบเขตงำน : พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาสนับสนุนการบริหารงานของคณะวิศวกรรม -
ศาสตร์ รวมทั้งการติดตั้ง ดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

๑. มีความรู้ความสามารถในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ทั้ง Client และ Server   
เป็นอย่างด ี

๒. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีความ
เข้าใจในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๓. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP หรือโปรแกรมภาษาอ่ืนๆ ได้ อย่างน้อย ๑ ภาษา ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Web Application 

๔. สามารถติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เช่น Windows Server หรือ Linux Server ได ้
๕. หากมีประสบการณ์ในการดูแลระบบเครือข่ายหรือ VMware vSphere จะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 


