ประกา คณะ ิ กรรม า ตร์
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
เรื่อง รับ มัครพนักงานม า ิทยาลัย (คณะ ิ กรรม า ตร์) าย นับ นุน ิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
-----------------------------------------------ด้ ยคณะ ิ กรรม า ตร์ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ จะดาเนินการรับ มัครและคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานม า ิทยาลัย (คณะ ิ กรรม า ตร์) าย นับ นุน ิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
ก. ตำแ น่งที่รับ มัคร (เลขที่อัตรา ๐๐๓๕)
นัก ิชาการคอมพิ เตอร์ปฏิบัติการ (ระดับ ุฒิปริญญาตรี) จาน น ๑ อัตรา
ังกัดงาน ูนย์คอมพิ เตอร์และ าร นเท อัตราค่าจ้าง ๒๑,๒๕๐ บาท
(และเงินพอกตาแ น่งที่ ายาก เดือนละ ๗๕๐ บาท)
ข. คุณ มบัติของผู้ มัคร
๑ คุณ มบัติทั่ ไป
๑.๑ มีคุณ มบัติตาม ม ด ๒ ข้อ ๑๑ แ ่งข้อบังคับม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
่าด้ ยการบริ ารงานบุคคลพนักงานม า ิทยาลัย พ. . ๒๕๕๙
๑.๒ ผู้ มัครเพ ชายต้องได้รับการยกเ ้นการเกณฑ์ท าร รือผ่านการเกณฑ์
ท ารแล้
๑.๓ ามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ูนย์รัง ิต
จัง ัดปทุมธานี และม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ูนย์พัทยา จัง ัดชลบุรี
รือตามที่ได้รับมอบ มาย
๑.๔ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้
(๑) ัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ ังคม
(๓) โรคติดยาเ พติดใ ้โท
(๔) โรคพิ ุราเรื้อรัง
(๕) โรคไต ายเรื้อรัง
(๖) โรค มองเ ื่อม
(๗) โรคทางจิตเ ชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัด รือรุนแรงและเป็น
อุป รรคต่อการปฏิบัติงานใน น้าที่
(๘) โรคติดต่อร้ายแรง รือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด รือรุนแรง
และเป็นอุป รรคต่อการปฏิบัติงานใน น้าที่

-๒๑.๕ ผู้รับการคัดเลือกต้องได้รับการตร จและรับรองจากแพทย์ ่าไม่ได้เป็นโรค
ตามข้อ ๑.๔ ก่อนการเข้ารับการคัดเลือก และนาใบรับรองแพทย์ที่ทาการ
ตร จมาแ ดงประกอบด้ ย
๑.๖ พระภิก ุ รือ ามเณรไม่รับ มัคร อบ และไม่อาจใ ้เข้า อบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม นัง ือกรม ารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริ าร ที่ น ๘๙/๒๕๐๑ ลง ันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑
และตามค ามในข้อ ๕ ของคา ั่งม าเถร มาคม ลง ันที่ ๑๗ มีนาคม
พ. . ๒๕๓๘
๒ คุณ มบัติเฉพำะตำแ น่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี รื อ คุ ณ ุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ าก ่ า นี้ ใน าขา ิ ช าใด
าขา ิชา นึ่ง ทางคอมพิ เตอร์ จาก ถาบันการ ึก าที่ ก.พ. รับรอง
ลัก ณะงำนที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกา นดตาแ น่ง และตามภาระงานที่
น่ ยงานต้น ังกัดมอบ มาย ตามเอก ารที่แนบท้ายประกา นี้
ค. ธิ ีกำร มัคร อบ
๑. ใ ้ ่งใบ มัครและ ลักฐานการ มัคร อบทาง E-mail : rsuwit@engr.tu.ac.th
ได้ตั้งแต่ ันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จนถึง ันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ **ทั้งนี้
การ มัคร อบทาง E-mail เฉพาะใน ันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์๒๕๖๕ ใ ้ดาเนินการ
มัคร อบได้ถึงเ ลำ ๑๕.๓๐ น. เท่ำนั้น**
๒. ผู้ มั ค ร ามารถดู ร ายละเอี ย ดและ download แบบฟอร์ ม ใบ มั ค รได้ ที่
Website: http://www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนู น่ ยงาน คลิกที่ งานบริ าร
ทรัพยากรมนุ ย์ และ แบบฟอร์ม มัครงาน เลือก แบบฟอร์ม มัครงานตาแ น่ง
เจ้า น้าที่ รือ อบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๒๔๒,
๓๒๔๐ ใน ันและเ ลาราชการ ตั้งแต่เ ลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. รือ อบถามได้
ทาง E-mail : rsuwit@engr.tu.ac.th
๓. ผู้ มัคร อบต้องยื่นเอก ารพร้อมกับใบ มัคร อบดังนี้
๓.๑ าเนา ลักฐานการ ึก า (ใบปริญญาบัตร) และรายละเอียดผลการ ึก า
(Transcript) อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒ าเนาทะเบียนบ้าน และ าเนาบัตรประจาตั ประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๓ าเนา ลักฐานการเปลี่ยนคานา น้านาม ชื่อ รือชื่อ กุล (ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลง) จาน น ๑ ฉบับ
๓.๔ าเนา ลักฐานการได้รับการยกเ ้นการเกณฑ์ท าร รือผ่านการเกณฑ์
ท าร จาน น ๑ ฉบับ เฉพาะเพ ชาย
๓.๕ ลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการ อบ จาน น ๑ ฉบับ

-๓๓.๖ รูปถ่าย น้าตรงไม่ ม ม ก ไม่ใ ่แ ่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ รือ ๒ นิ้
ถ่ายมาแล้ ไม่เกิน ๑ ปี จาน น ๑ รูป
๓.๗ ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๘ นัง ือรับรองประ บการณ์การทางาน (ถ้ามี) จาน น ๑ ฉบับ
๔. กรอกใบ มัครและ ่งใบ มัคร (พร้อมทั้งติดรูปถ่ายในใบ มัครด้ ย) โดยผู้ มัคร
จะต้อง ่งใบ มัครและ ลักฐานการ มัครทางไปร ณีย์มาที่ งานบริ ารทรัพยากร
มนุ ย์ ชั้น ๒ คณะ ิ กรรม า ตร์ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ูนย์รัง ิต เลขที่
๙๙ มู่ ๑๘ ถนนพ ลโยธิน ตาบลคลอง นึ่ง อาเภอคลอง ล ง จัง ัดปทุมธานี
๑๒๑๒๐ เพื่อใช้เป็น ลักฐานแ ดงตนในการประกา รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก
ในครั้งนี้
๕. ชาระเงินค่าธรรมเนียมการ อบคัดเลือก โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
๕.๑ ใ ้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการ อบคัดเลื อก ได้ตั้งแต่ ันที่ ๑ กุมภำพัน ธ์
๒๕๖๕ จนถึง ันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔๕
**ทั้ ง นี้ การช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ยมการ อบทาง E-mail เฉพาะใน ั น ที่ ๒๘
กุมภำพัน ธ์ ๒๕๖๕ ใ ้ ดาเนินการช าระเงิน มัคร อบได้ถึงเ ลำ ๑๕.๓๐ น.
เท่ำนั้น**
๕.๒ ชาระเงินค่าธรรมเนียมการ อบคัดเลือกเป็นจาน น ๑๐๐ บาท
๕.๓ ชาระเงินโดย ิธีโอนเงินที่ ธนาคารทุกแ ่ง และทุก าขาทั่ ประเท โดยโอน
เงินเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้
- ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
- าขา : ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์-รัง ิต
- ชื่อบัญชี : คณะ ิ กรรม า ตร์ มธ.
- ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
- บัญชีเลขที่ ๐๙๑-๐๑๔๑๔๐-๗
๕.๔ ใ ้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ของผู้ มัครลงในใบโอนเงินด้ ย
- ชื่อ - นาม กุล
- ตาแ น่งที่ มัคร/ ังกัด น่ ยงานในตาแ น่งที่ มัคร และ
- ที่อยู่ปัจจุบัน
๕.๕ ่งใบโอนเงินที่ดาเนินการตามนัยข้อ๕.๔ไปที่E-mail rsuwit@engr.tu.ac.th
ได้ตั้งแต่ ันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ จนถึง ันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔๕
**ทั้งนี้ การ ่งใบโอนเงินทาง E-mail เฉพาะใน ันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔๕ ใ ้
ดาเนินการ ่งใบโอนเงินได้ถึงเ ลำ ๑๖.๐๐ น. เท่ำนั้น**

-๔ง. เกณฑ์กำรขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
คณะ ิ กรรม า ตร์ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ จะขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ เป็นพนักงาน
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ (คณะ ิ กรรม า ตร์ ) าย นับ นุน ิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในตาแ น่ง
ดังกล่า ระดับ ุฒิปริญญาตรีนี้ ใ ้มีอายุการขึ้นบัญชี ๑ ปี นับตั้งแต่ ันประกา ผลการคัดเลือก ากพ้ น
กา นดนี้ ใ ้ ย กเลิ กบั ญ ชี ทั้ง นี้ ากบั ญ ชียั งไม่ ยกเลิ ก ด้ ยเ ตุผ ลดัง กล่ า แต่ ค ณะ ิ กรรม า ตร์
ม า ิทยาลั ย ธรรม า ตร์ ได้เ ปิ ดคัดเลื อ กพนักงานม า ิทยาลั ยธรรม า ตร์ (คณะ ิ กรรม า ตร์ )
าย นั บ นุ น ิชาการ ในตาแ น่ งเดีย กัน นี้ขึ้นใ ม่อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ คัดเลือกได้แล้ ใ ้ ยกเลิกบัญชี
ผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ (คณะ ิ กรรม า ตร์) าย นับ นุน ิชาการ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔ ในตาแ น่งดังกล่า ระดับ ุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่ ันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ในตาแ น่งเดีย กันที่มีการ
เปิดคัดเลือกขึ้นใ ม่
จ. ธิ ีกำร อบคัดเลือก
๑. ทด อบค ามรู้ ิชาเฉพาะตาแ น่ง (ข้อเขียน)
๒. การ อบ ัมภา ณ์
ฉ. กำรประกำ รำยชื่อผู้มี ิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกและ ัน/เ ลำ/ ถำนที่คัดเลือก
คณะ ิ กรรม า ตร์ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ จะประกา รายชื่อผู้มี ิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกและ ัน/เ ลา/ ถานที่คัดเลือก ใน ันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เ ลา ๐๙.๐๐ น. ดูได้ทาง
Internet ที่ Website: http://www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนู น่ ยงาน คลิกที่ งานบริ ารทรัพยากรมนุ ย์
รือ อบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๒๔๒, ๓๒๔๐
ประกา

ณ

ันที่

๓๑ มกราคม พ. . ๒๕๖๕

(รอง า ตราจารย์ ดร.ธีร เจีย ิริพง ์กุล)
คณบดีคณะ ิ กรรม า ตร์

ภำระงำนของนัก ิชำกำรคอมพิ เตอร์ ังกัดงำน ูนย์คอมพิ เตอร์และ ำร นเท
ขอบเขตงำน : พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อนามา นับ นุนการบริ ารงานของคณะ ิ กรรมา ตร์ ร มทั้งการติดตั้ง ดูแลแก้ไขปัญ าการใช้งานเครื่องคอมพิ เตอร์ต่างๆ ในคณะ ิ กรรม า ตร์
๑. มีค ามรู้ค าม ามารถในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ทั้ง Client และ Server
เป็นอย่างดี
๒. มีค ามรู้เกี่ย กับอุปกรณ์เครื่องคอมพิ เตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิ เตอร์ และมีค าม
เข้าใจในการแก้ปัญ าเกี่ย กับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี าร นเท เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิ เตอร์
๓. ามารถเขีย นโปรแกรมภา า PHP รือโปรแกรมภา าอื่นๆ ได้ อย่างน้อย ๑ ภา า ที่
เกี่ย ข้องกับการพัฒนา Web Application
๔. ามารถติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เช่น Windows Server รือ Linux Server ได้
๕. ากมีประ บการณ์ในการดูแลระบบเครือข่าย รือ VMware vSphere จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเ
๖. ปฏิบัติ น้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบ มาย

