
 
 
    
 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในต าแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 3/2565 

ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) 
__________________ 

  
                   ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในต าแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 3/2565 จึงประกาศรับสมัครโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
 
 ก. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
       1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ต าแหน่งที่ 1 จ านวน 1 อัตรา  
                            อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,250 บาท  
                            (เงินพอกต าแหน่งหายากเดือนละ 3,000 บาท) สังกัดกองบริหารศูนย์รังสิต 
 
                         2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ต าแหน่งที่ 2 จ านวน 1 อัตรา  
                            อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,250 บาท  
                            (เงินพอกต าแหน่งหายากเดือนละ 3,000 บาท) สังกัดกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์  
       

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
              1. คุณสมบัติท่ัวไป 

                                1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

                                    ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

1.2 ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว                                     

1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์                    

        ตามความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร          
1.4 สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   

จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 
     และตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย 
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1.5 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ 

                                    เข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

                                    ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของ 

                                    ค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   2.1 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ต าแหน่งท่ี 1 
    2.1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
                        ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล  
                        วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ 
    2.1.2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)  
                        ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
                                      

                    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามภาระงานที่ 
                       หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
   2.2 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ต าแหน่งท่ี 2 
    2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
                        ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล  
                        วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ 
    2.2.2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)  
                        ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
                                      

                    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามภาระงานที่ 
                       หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ค. วิธีการสมัครสอบ 

          1. สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่          

19 ธันวาคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ                                            

“สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ) 

 **ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 19 ธันวาคม 2565ใหด้ าเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 

15.30 น. เท่านั้น**           
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                           2. ผู้สมัครจะต้องอ่านและท าความเข้าใจประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติทั้งหมดใน  

ครั้งนี้โดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และจะต้องปฏิบัติตามทุกเรื่องท่ีประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติก าหนดไว้ให้

ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

          3. “กรอกใบสมัคร” 

 

          4. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

    4.1 ให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที ่25 พฤศจิกายน 2565 

จนถึงวันที ่19 ธันวาคม 2565    

**ทั้งนี้ การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกที่สมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 

ให้ด าเนินการช าระเงินสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น** 

 

    4.2 ช าระเงินในส่วนค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกเป็นจ านวน 100 บาท ส าหรับ

ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่สมัครสอบทาง Internet ให้ผู้สมัครรับผิดชอบเองทั้งหมด 

 

     4.3 ช าระเงิน โดยวิธีโอนเงินที่ ธนาคารทุกแห่ง ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือทาง 

Application Mobile Banking โอนเงินเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้ 

     - ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

     - ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

     - เลขที่บัญชี 091-0-15280-0 

 

      4.4 เอกสารหลักฐานการช าระเงินที่ได้ด าเนินการช าระเงินแล้ว ตามนัยข้อ 4.3 ให้

ระบขุ้อมูลดังต่อไปนี้ของผู้สมัครลงในเอกสารหลักฐานการช าระเงิน โดยต้องเขียนให้เป็นตัวบรรจงชัดเจนอ่าน

ได้ง่าย หรือเป็นตัวพิมพ์ มิฉะนั้นจะไม่มีรายช่ือเป็นผู้สมัครสอบ คือ 

      - ชื่อ – นามสกุล  
      - ต าแหน่งที่สมัคร สังกัด และ 
      - เลขที่ระบบท่ีสมัคร (ปรากฏอยู่ท่ีมุมบนด้านขวาหน้าแรกของ 
                                                                           ใบสมัครสอบทาง Internet) 
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   4.5 ใหด้ าเนินการแจ้งหลักฐานการช าระเงิน โดยให้สแกนไฟล์ส่งทาง E-Mail : 
kittykate16@windowslive.com ไดต้ั้งแต่วันที ่25 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565  
**ทั้งนี้ การสแกนไฟล์หลักฐานการช าระเงินส่งทาง E-Mail เฉพาะในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ให้ด าเนินการ
ได้ถึงเวลา 16.00 น. เท่านั้น** 
 
   ***ผู้สมัครสอบที่ไม่ปฏิบัติตามนัยข้อที่ 4.1 ถึง 4.5 ที่กล่าวมาข้างต้นให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่าไม่ได้เป็นผู้สมัครสอบและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้*** 
 

  ง. เงื่อนไขเกี่ยวกับสมัครการสอบคัดเลือก 

   1. ผู้สมัครสอบสมัครทาง Internet ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบตามข้อ ข.  ในประกาศรับสมัครสอบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ และต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดในใบสมัคร และเอกสารทุกชนิดที่ใช้ประกอบใบ
สมัครเพียงครั้งเดียวและต าแหน่งเดียวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครในทุกกรณีและหรือมีเอกสารหลักฐานคุณวุฒิหรือเอกสารใดก็ตามที่ผู้สมัครใช้สมัครสอบตลอดจน
การด าเนินการใด ๆ ในทุกกรณีในขั้นตอนใดก็ตามไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
   2. การสมัครสอบทาง Internet ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น   
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137 
   3. ผู้สมัครสอบเมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่
คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณ ี
 
   จ. เกณฑ์การคัดเลือก 

1. ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างานของผู้เข้าสอบ หรือ  

2. สอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพด้านต่างๆ และหรือทดสอบความถนัด ความสามารถความเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัคร   

 
 

mailto:kittykate16@windowslive.com
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   ฉ. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกและตาราง            
การคัดเลือกในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 1      
ตึกส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง          
จังหวัดปทุมธานี หรือดูทางเว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อข่าวสมัครงาน 

 
  ช. การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะด าเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกตามล าดับที่ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องได้รับอนุมัติการจ้างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
  ซ. เกณฑ์การขึ้นบัญชี 
  การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้  ให้ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก   
 
                                                          ประกาศ ณ วันที่    15    พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 
 
                                                              (รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ) 
                                                                                 อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/


มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                       
ก าหนดต าแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
สายงาน วิศวกรรมโยธา 
  
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรมโยธา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ทดสอบ หรือหาข้อมูลและสถิติ
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา วางโครงการควบคุม
การก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา ส ารวจ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาในด้านวิศวกรรมโยธา ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ให้บริการวิชาการ ช่วยสอน หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  วิศวกรโยธา ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  วิศวกรโยธา ระดับเชี่ยวชาญ 
  วิศวกรโยธา ระดับช านาญการพิเศษ 
  วิศวกรโยธา ระดับช านาญการ 
  วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ 
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  ต าแหน่งประเภท     วิชาชีพเฉพาะ 

   
ชื่อสายงาน วิศวกรรมโยธา 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน วิศวกรโยธา 
  
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
  (๑) ออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมหรือช่วยควบคุมการ
ก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา ส ารวจ บูรณะซ่อมแซม บ ารุงรักษา เพื่อให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย 
และเป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธา 
  (๒)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรมโยธา ติดตาม 
และพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี 
  (๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 ๒. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๑๑ 

 

 ๔. ด้านการบริการ  
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู ้ ทางด้านวิศวกรรมโยธา 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู ้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 (๑)  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑)  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
      ๑.๒)  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
      ๑.๑)  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และ 
 (๒)  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนดภายใน 
ระยะเวลา ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 








