
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครผู้พิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 
 ______________________________________ 

                                                                     
  ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้พิการเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ คือ  
 
  ก. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา  
                               สังกัดกองกิจการนักศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท 
                               
  ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1. คุณสมบัติทั่วไป 
   1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
                                    ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
   1.2 มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์       
                                    เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552  
                                    และท่ีแก้ใขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 
        1.3 เป็นผู้พ้นภาระการเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ เฉพาะเพศชาย 
        1.4 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
                                    ตามความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร  
                           1.5 สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                 
                                    จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   
                                    กรุงเทพมหานคร และตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย 
                           1.6 มีบัตรประจ าตัวคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                    คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
   1.7 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือก 
                                    เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณ 
                                    คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และ 
                                    ตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538  
   1.8 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET  
                                   หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ 
                                   จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา 
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     2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                          ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
     
                                        ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่แนบท้าย 
                                          ประกาศนีแ้ละตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย 
 
   ค. วิธีการสมัครสอบ 
   1. ใหข้อรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
              1.1 งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ  กองทรัพยากรมนุษย์                      
ตึกส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ ง             
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
    1 . 2  ห้ องศูนย์ ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์  ตึ ก โดม  ชั้ น  1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 
 
   2. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
                                    ให้สมัครไดต้ั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 
2563 ตามวันราชการในเวลา  09.00 – 15.30 น.   
                                       ทั้งนี้ สามารถดูประกาศรับสมัครงานของกองทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทางเว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อข่าวสมัคร
งาน 
 
   3. หลักฐานที่ใช้ในการยื่นใบสมัคร 

 3.1 ใบปริญญาบัตร กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรอง  
            การศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จ 
           การศึกษา (โดยหนังสือรับรองนั้นต้องระบุข้อความท่ีสื่อถึงการสอบไล่  
           ได้ทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรปริญญา และมีวันที่ส าเร็จการศึกษา)  
           พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
 3.2 หนังสือรับรองการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย 

                                             อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา (โดยหนังสือรับรองนั้นต้องระบุข้อความที่  
                                             สื่อถึงการสอบไล่ได้ทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรปริญญา และมีวันที่ 
                                             ส าเร็จการศึกษา) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
    3.3 รายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
    3.4 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
    3.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
                                     3.6 บัตรประจ าตัวคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา                                   
                                               คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
                                               พ.ศ. 2556 พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
 

http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/
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                3.7 หลักฐานผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC  
                                               หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุ          
                                               ในหลักการฐานสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง  
                                               พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
  3.8 หลักฐานการเป็นผู้พ้นภาระการเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
                                               กองประจ าการ พร้อมส าเนา 1 ฉบับ เฉพาะเพศชาย 
  3.9 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า 
                                               ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จ านวน 1 รูป 
 
                    ง. เกณฑ์การคัดเลือก 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกผู้ พิการเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

จ. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ตลอดจน 
วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ตู้ประกาศกองทรัพยากรมนุษย์  
ชั้น 1 ตึกส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รั งสิต ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง                                      
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี หรือดูทางเว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/เลือก
หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” 
 

ฉ. เกณฑ์การขึ้นบัญชี 
             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะข้ึนบัญชีผู้พิการทีค่ัดเลือกได้ในแต่ละต าแหน่งเป็นเวลา 
1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นก าหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วย
เหตุผลดังกล่าว แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดคัดเลือก ในต าแหน่งเดียวกันขึ้นใหม่อีก และได้ขึ้นบัญชี      
ผู้คัดเลือกได้แล้วให้ยกเลิกบัญชีการรับคนพิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ในต าแหน่ง
เดียวกันนั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 

 
                    ช. เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 
                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะด าเนินการจ้างผู้ พิการที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามล าดับที่ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครในครั้งนี้ และจะต้องได้รับอนุมัติการจ้างจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วด้วย 
 
                    ประกาศ  ณ  วันที่   23    มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
                                              

 
                                              (รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ) 

                                             อธิการบดี 
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ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) สังกัดกองกิจการนักศึกษา อัตราเลขที่ 6682 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาและผู้ปฏิบัติ
บริการนักศึกษา 

2.จัดท าแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 

3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4.ดูแลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกิจการนักศึกษา และระบบสารสนเทศเบื้องต้น 
5.การวางแผนการท างานของหน่วยงาน และดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา 
6.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาบ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

1.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
2.มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
4.มีทักษะการประสานงาน สื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
5.มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน 



 
หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาคัดเลอืกผู้พกิารเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั สายสนับสนุนวชิาการ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
-------------------------------------------------------- 

 
                      การสรรหาคัด เ ลื อกผู ้พิ ก าร เข้า เ ป็นพนัก ง านมหาวิทย าลัย  ส ายสนับส นุนวิช าการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ใหมี้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัน้ี 
 

(1) ส่วนข้อเขียน 
         ใหมี้ขั้นตอนในส่วนขอ้เขียนเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
ขั้นตอนที ่1 

                     ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งมีผลทดสอบความรู้ดา้นภาษาองักฤษประเภท TOEIC TU-GET   
และ TU-STEP ท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในหลกัฐานการสอบจนถึงวนัปิดรับสมคัร ประเภทใด
ประเภทหน่ึง เพื่อประกอบการพิจารณา  

ขั้นตอนที ่2  

                     ผูส้มคัรท่ีมีผลการทดสอบความรู้ดา้นภาษาองักฤษในขั้นตอนท่ี 1 จะตอ้งเขา้รับการทดสอบความรู้  
วชิาเฉพาะต าแหน่ง และหรือทดสอบการปฏิบติังานซ่ึงเป็นวชิาเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานในต าแหน่งท่ี     
เปิดคดัเลือก โดยก าหนดใหมี้คะแนนเตม็เป็น 100 คะแนน ผูผ้า่นการทดสอบจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ     
50 ของคะแนนเตม็ 

(2) ส่วนสัมภาษณ์ 

                     ผูผ้า่นการทดสอบส่วนขอ้เขียน จะตอ้งเขา้รับการทดสอบส่วนสัมภาษณ์โดยก าหนดใหมี้คะแนนเตม็
เป็น 100 คะแนน โดยผูผ้า่นการทดสอบจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ 
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(3) เกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลอืก 

                     ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งไดรั้บคะแนนในการคดัเลือก ดงัต่อไปน้ี คือ 

                     (1) มีผลการทดสอบเป็นไปตาม ท่ีก าหนดไวใ้นส่วนขอ้เขียน ของขั้นตอนท่ี 1 และ 

                     (2) ไดค้ะแนนส่วนขอ้เขียน ในขั้นตอนท่ี 2 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ และ 

                     (3) ไดค้ะแนนส่วนสัมภาษณ์ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ และ 

                     (4) ไดค้ะแนนส่วนขอ้เขียน ในขั้นตอนท่ี 2 และคะแนนส่วนสัมภาษณ์ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ     
60 ของคะแนนรวมทั้ง 2 ส่วน 

                     (5) ล าดบัท่ีไดรั้บการคดัเลือกก่อน – หลงั ใหเ้ป็นไปตามล าดบัคะแนนมากนอ้ยของคะแนนรวม                           
ตามนยัขอ้ (4) หากคะแนนรวมเท่ากนั ใหถื้อคะแนนส่วนสัมภาษณ์เป็นส าคญัในการจดัล าดบัผูผ้า่นการคดัเลือก 

                     ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถใชห้ลกัเกณฑต์ามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกน้ีได ้ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกท่ีจะพิจารณา 

การคัดเลอืกกรณพีเิศษ 

                     ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวมา
ขา้งตน้ได ้ใหก้องทรัพยากรมนุษยน์ าเสนอขออนุมติัต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมติัใหใ้ชว้ธีิการอ่ืน ๆ ในการคดัเลือก
ตามความเหมาะสม เป็นรายต าแหน่งต่อไป 

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

 

 


