ประกาศ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ครั้งที่ 1/2565
--------------------------------ด้วย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิช าการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริห ารงานทั่ว ไปปฏิบ ัติการ สังกัด วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,630 บาท
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ต ามหมวด 2 ข้ อ 11 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว ่ า ด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน Microsoft
Office ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆ
1.4 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ ารับ
ราชการได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2538
1.5 สามารถปฏิบัติราชการได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และตามที่วิทยาลัยโลกคดี
ศึกษามอบหมาย
1.6 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มี
อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา
1.7 มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน
ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึง วัน
ปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ

แห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ คณะพาณิช ยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เ กิน 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
2.2 มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มีไหวพริบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้
และมีความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
2.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปภายใน วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ควบคุม ดูแล และ
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ ด้านวางแผนทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ
ด้านงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และงานด้านประกันคุณภาพ
ค. การรับสมัคร
1. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัคร หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์
https://sgs.tu.ac.th/career-opportunities/ และยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครด้วย
ตนเองตามวัน และเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยโลกคดี ศึก ษา ชั้น 8 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือ
สมั ค รทางไปรษณี ย ์ โดยลงทะเบี ย น และจ่ า หน้ า ซองตามที่ อ ยู่ ข ้ า งต้ น หรื อ ยื ่ น ใบสมั ค รผ่ า นอี เ มลล์
piriya@sgs.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ
พิริยะ ทิพย์คงคา เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-986-9213 ต่อ 4427
2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
2.1 สำเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ และ
รับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น (ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ และรับรองสำเนา
เอกสารทุกแผ่น
2.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และอื่น ๆ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ และรับรองสำเนาเอกสาร
ทุกแผ่น
2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ
2.6 เฉพาะเพศชาย สำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์
ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
2.7 สำเนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน
2 ปีนับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือ ผล
ก า ร ท ด ส อ บ Smart for Work ข อ ง ศ ู น ย ์ ท ด ส อ บ ท ั ก ษ ะ ด ้ า น ก า ร จ ั ด ก า ร แ ห่ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร
2.8 สำเนาผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือTU-STEP ที่มี
อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใด
ประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา
2.9 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ตำแหน่งละ 100 บาท
** ขอให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครตัวจริง สำหรับให้เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ตรวจสอบ
ง. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
จ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก
ตลอดจนวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 และที่เว็บไซต์ https://sgs.tu.ac.th/career-opportunities/ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ คุณพิริยะ ทิพย์คงคา โทร 02-989-9213 ต่อ 4427
ฉ. การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วัน ที่ประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นกำหนดนี้
ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้ หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ได้เปิดคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตำแหน่งเดียวกันนี้ขึ้นใหม่อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิก
บัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใน
ตำแหน่งเดียวกันที่มีการเปิดคัดเลือกขึ้นใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช)
คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

ตาแหน่งประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ชื่อสายงาน

บริหารงานทั่วไป

ชื่อตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติก ารเกี่ย วกับ การบริห ารจัดการงานทั่ว ไปในสานักงาน เช่น งานธุรการ ง าน
บริห ารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัส ดุ งานบริห ารอาคารสถานที่
งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(๓) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สาหรับการประชุม และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
(๔) ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความ
สะดวกและเกิดความร่วมมือ
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึกษาแนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าทีอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับ ผิดชอบ ร่ว มวางแผนการทางานของหน่ว ยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๘
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการท างานร่ว มกัน ระหว่ างทีมงานหรือ หน่ว ยงานทั้ง ภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบัน
อุดมศึกษากาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๙
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

หนังสือการแสดงหลักฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและหลักฐานภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน กพ. หรือ Smart for Recruitment (หรือ Smart for Work) ของ
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
สมัครงานในตาแหน่ง

ระดับวุฒิ

ครั้งที่

1.ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีหลักฐานแสดงว่ามีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ประเภท
 TOEIC คะแนน....................................
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... หรือ
 TU-GET คะแนน....................................
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... หรือ
 TU-STEP คะแนน....................................
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ....................................
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง
เพื่อประกอบการพิจารณา และ
2. ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสอบผ่านเกณฑ์
 การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน กพ.
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... หรือ
 Smart for Recruitment (หรือ Smart for Work) ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... คะแนนรวม....................................
ในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วัน ที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์
ดังกล่าว โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร
ลงชือ่
(

)
/

/

ผู้สมัครสอบ ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ตามข้อ ข. ในประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ และ
ต้องกรอกรายละเอีย ดทั้งหมดในใบสมัคร และเอกสารทุกชนิดที่ใช้ ประกอบใบสมั ครเพีย งครั้งเดียวและ
ตาแหน่งเดีย วให้ ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ สมัครหรือ
ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ในทุ กกรณี และ หรือมีเอกสารหลักฐานคุณวุฒิหรือเอกสารใดก็ตามที่
ผู้ส มัครใช้สมัครสอบตลอดจนการดาเนิ น การใดๆ ในทุกกรณีในขั้นตอนใดก็ตามไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่

/
รูปถงาย
1 " หรือ 2 "

ตาแหหนงงที่สมัคร
ลาดับที่

ระดับวุฒิ

ตาแหหนงง

ประวัติสงวนตัว
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว
นามสกุล
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 อื่น ๆ (ระบุ)
ชื่อ – สกุลคู่สมรส
อาชีพ
ชื่อ – สกุล บิดา
อาชีพ
ชื่อ – สกุล มารดา
อาชีพ
การรับราชการทหาร  ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทหารเนื่องจาก
บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเร่งด่วน

-2ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญา

สถานศึกษา

...........................
...........................
...........................

......................................
......................................
......................................

สขาวิชาเอกที่
สาเร็จการศึกษา

คะแหนน
เฉลี่ยที่
ได้รับ

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ

..............................
..............................
..............................

.................
.................
.................

........................
........................
........................

ในระหวงางศึกษาตามนัยข้างต้นได้ทากิจกรรมตงอไปนี้ คือ (ระบุตามลาดับเวลากงอนหลังของการทากิจกรรม)

ประสบการณ์ในการทางาน
กรุณาเรียงตามลาดับกงอน – หลัง ของประสบการณ์ในการทางาน
ระยะเวลาที่
หนงวยงาน/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายได้ : เดือน
ปฏิบัติงาน

เหตุที่ออกจากงาน
(กรณีออกจากงาน)

-3ความรู้ ความสามารถ แหละคุณสมบัติพเิ ศษ
ความรู้ภาษาตางประเทศ
ภาษา

พอใช้

พูด
ดี ดีมาก

องาน
ดี

พอใช้

ดีมาก

เขียน
พอใช้ ดี ดีมาก

ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
คามสามารถทางด้านกีฬา
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
ความรู้ความสามารถแหละคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองวงาข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ แหละหาก
มีข้อความใดที่ร ะบุไ ว้ข้า งต้น นั้น ไมงต รงกับความเป็น จริ ง ข้า พเจ้า ยิน ยอมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดาเนินการใด ๆ ในทุกกรณีตงอข้าพเจ้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน กระบวนการในการสรรหา แหละจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ
(

)
ผู้สมัคร

วันที่ยื่นใบสมัคร

/

/

หมายเหตุ ข้อความใดทีเ่ นื้อที่ในใบสมัครไมงพอกรอก ให้ระบุเพิม่ เติมในใบแหทรก (ตามทีผ่ ู้สมัครจัดทาขึน้ )
แหล้วแหนบท้ายใบสมัคร

-4-

1. ได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครของผู้สมัครสอบรายนี้แหล้ว เห็นวงาถูกต้องจึงขอสงงงานการเงินเพื่อ
ได้โปรดรับเงินคงาธรรมเนียมสอบ
รวมเป็นเงิน

บาท

เจ้าหน้าที่รับสมัคร
/

/

2. งานการเงินได้รับเงินคงาธรรมเนียมสอบไว้แหล้ว ตามใบเสร็จเลขที่
เลงมที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
จึงขอสงงเอกสารการสมัครสอบคืน
งานบริหารงานบุคคล เพื่อดาเนินการตงอไป
(

)
ผู้รับเงิน
/

/

