ประกาศวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
*******************************************
ด้วย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อ
คัดเลื อกบรรจุ แ ต่งตั้ง เป็ น พนั กงานมหาวิทยาลั ย สายสนับสนุน วิช าการ ในต าแหน่งนั ก วิช าการศึกษา สั งกั ด
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จานวน 2 อัตรา (เลขที่ 6509, 7166)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีคุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
1.2 ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตามความ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร
1.4 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม พ.ศ.2538
1.5 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มี
อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา
1.6 มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ทีม่ ีอายุไม่เกิน
2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือ ผลการทดสอบ
Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทีม่ ีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่าน
เกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร
1.7 สามารถปฏิบัติราชการได้ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และตามที่วิทยาลัยโลกคดี
ศึกษามอบหมาย
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- Det ail oriented with good analytical skills
- Independent handling of delegated responsibilities
- Proficient in English language
- Good written and oral communication skills
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