ประกาศวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยโลกคดีศึกษา)
สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักประชาสัมพันธปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ครั้งที่ 1/2565
*******************************************
ดวย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีความประสงคจะรับสมัคร
บุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยโลกคดีศึกษา) สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนง
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ก. ตําแหนงที่รับสมัคร
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จํานวน 2 อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ 21,250 บาท
ข. คุณสมบัติของผูสมัคร
1. มีคุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 ผูสมัครเพศชาย ตองไดรับการยกเวนการเกณฑทหารหรือผานการเกณฑทหารแลว
1.3 มี ค วามรู ค วามสามารถทางด านภาษาอั งกฤษ สามารถใช คอมพิ ว เตอรสํ านั ก งาน Microsoft
Office ไดเปนอยางดี รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆ
1.4 พระภิกษุหรือสามเณรไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการได
ทั้งนี้ เป น ไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวัน ที่ 27
มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538
1.5 สามารถปฏิบัติราชการไดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และตามที่วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
มอบหมาย
1.6 มีผลการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มี
อายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปดรับสมัคร ประเภทใดประเภท
หนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา
1.7 มีผลการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสํานักงาน ก.พ.
ที่มีอายุไมเกิน 2 ป นั บ ตั้งแตวัน ที่ ระบุ ในหลักฐานการสอบผานเกณฑ ดังกล าวจนถึงวันป ดรับ
สมั ค ร หรื อ ผลการทดสอบ Smart for Work ของศู น ย ท ดสอบทั ก ษะด า นการจั ด การแห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่
ระบุในหลักฐานสอบผานเกณฑดังกลาว จนถึงวันปดรับสมัคร
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2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
2.1 ตําแหนง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเลขที่ 008
2.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอื่นเทียบเทาไมต่ํากวานี้
2.1.2 มีความซื่อสัตย กระตือรือรน มีไหวพริบ ตัดสินใจแกปญหาไดดี สามารถรวมงานกับผูอื่นได
และมีความรับผิดชอบตองานที่รับผิดชอบเปนอยางดี
2.1.3 บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
1) งานดานสื่อโซเชียล
1.1) ออกแบบและจัดทําคอนเทนตสําหรับสื่อโซเชียลขององคกร
1.2) ดูแลความเคลื่อนไหวของโซเชียลมีเดียตาง ๆ ขององคกร ตอบคําถามและใหขอมูล
ที่ถูกตอง
2) งานดานนําเสนอขอมูลในชองทางตาง ๆ
2.1) วางแผนภาพรวมในการนําเสนอขอมูล และคอนเทนตในชองทางตาง ๆ ตามปฏิทิน
การศึกษา
2.2) สรางสรรคและผลิตคอนเทนตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพและวัดผลได
2.3) ใช เครื่ อ งมื อ ต าง ๆ เพื่ อ เข าใจความต อ งการของกลุ ม เป าหมาย วิเคราะห และ
รายงานผล และนํามาปรับคอนเทนตใหมีประสิทธิภาพ
3) งานดานการรับเขา
3.1) วางแผนดานกลยุทธรวมกับฝายวิชาการในเรื่องการรับสมัครนักศึกษาทุกหลักสูตร
(BA, MA & Ph.D)
3.2) จัดกิจกรรมรับสมัครนักศึกษาประจําป/ประสานงานกับทางโรงเรียนตาง ๆ เพื่อ
สงเสริมหลักสูตรทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
4) สนับสนุนงานดานบริการวิชาการ
4.1) ประชาสัมพันธและรวมจัดกิจกรรมพิเศษดานบริการวิชาการขององคกร
4.2) เขารวมประชุมโครงการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อการสื่อสารในทิศทาง
เดียวกัน
2.2 ตําแหนง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเลขที่ 009
2.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอื่นเทียบเทาไมต่ํากวานี้
2.1.2 มีความซื่อสัตย กระตือรือรน มีไหวพริบ ตัดสินใจแกปญหาไดดี สามารถรวมงานกับผูอื่นได
และมีความรับผิดชอบตองานที่รับผิดชอบเปนอยางดี
2.1.3 บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
1) งานดานสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทลั
1.1) ออกแบบและจัดวางภาพ ชิ้นงานตาง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทลั ขององคกร
1.2) ดูแลเนื้ อหาในเว็บ ไซต ของวิทยาลัย ทํ างานรวมกั บ ที ม เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพให เป น
เครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
2) งานดานการผลิตคอนเทนต
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2.1) วางแผนสรางความรับรูตอองคกรผานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว นําเสนอขอมูล
เก็บบันทึกและรวบรวมภาพตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร
2.2) สรางสรรคและผลิตคอนเทนตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพ
3) งานดานการรับเขา
3.1) สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า เอกสารประชาสั ม พั น ธ รู ป แบบต า ง ๆ เพื่ อ การรั บ สมั ค ร
นักศึกษาทุกหลักสูตร (BA, MA & Ph.D)
3.2) รวมจัดกิจกรรมรับ สมัครนักศึกษาประจําป/ประสานงานกับ ทางโรงเรียนตาง ๆ
เพื่อสงเสริมหลักสูตรทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
4) งานดานการสื่อสารการตลาด
4.1) ดู แ ลกิ จ กรรมทางการตลาดต า ง ๆ ขององค ก ร และประสานงานกั บ ส ว นงาน
ภายนอก
4.2) ประสานงานกับ ฝ ายวิชาการ เพื่ อช วยพั ฒ นาและสนั บ สนุ น กลยุทธทางการการ
สื่อสารขององคกร
4.3) ประชาสัมพันธและรวมจัดกิจกรรมพิเศษดานบริการวิชาการขององคกร
ค. การรับสมัคร
1. การสมัครเขารับการคัดเลือก
ผู ป ระสงค จ ะสมั ค ร สามารถขอรั บ ใบสมั ค ร หรื อ Download แบบฟอร ม ใบสมั ค รทางเว็ บ ไซต
https://sgs.tu.ac.th/career-opportunities/ และยื่นใบสมัครพรอมดวยหลักฐานประกอบการสมัครดวยตนเอง
ตามวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานเลขานุการวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบั ติการรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือ สมัครทางไปรษณีย โดย
ลงทะเบียน และจาหนาซองตามที่อยูขางตน หรือ ยื่นใบสมัครผานอีเมล piriya@sgs.tu.ac.th ตั้งแตวันจันทรที่
14 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565 สอบถามรายละเอียดไดที่ คุณพิริยะ ทิพยคงคา เบอร
โทรศัพทหมายเลข 02-564-4444 ตอ 4427
2. หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
2.1 สําเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) อยางละ 1 ฉบับ และรับรอง
สําเนาเอกสารทุกแผน (ใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครดวย)
2.2 สําเนาทะเบี ยนบ าน และสําเนาบั ตรประจําตัวประชาชน อย างละ 1 ฉบับ และรับ รองสําเนา
เอกสารทุกแผน
2.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และอื่น ๆ (ถามี) อยางละ 1 ฉบับ และรับรองสําเนาเอกสารทุก
แผน
2.4 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 1
ป จํานวน 1 รูป
2.5 ใบรับรองแพทย ซึ่งมีอายุไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) จํานวน 1 ฉบับ
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2.6 เฉพาะเพศชาย สําเนาหลักฐานการไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการเกณฑทหาร
จํานวน 1 ฉบับ
2.7 สําเนาผลการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ที่มีอายุไมเกิน 2
ปนับตั้งแตวันที่ระบุในหลักฐานการสอบผานเกณฑดังกลาว จนถึงวันปดรับสมัคร หรือ ผลการ
ทดสอบ Smart for Work ของศูนยทดสอบทักษะดานการจัดการแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ระบุในหลักฐานการสอบผาน
เกณฑดังกลาว จนถึงวันปดรับสมัคร
2.8 สําเนาผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือTU-STEP ที่มีอายุ
ไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง
เพื่อประกอบการพิจารณา
2.9 ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบ ตําแหนงละ 100 บาท
** ขอใหผูสมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครตัวจริง สําหรับใหเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯ ตรวจสอบ
ง. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก
เปนไปตามหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่แนบทายประกาศนี้
จ. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
วิท ยาลั ย โลกคดี ศึ กษา มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร จะประกาศรายชื่อผู มีสิท ธิ์เขารับ การคัด เลือ ก
ตลอดจนวั น เวลา และสถานที่ ส อบคั ดเลื อก ภายในวั น ศุ ก ร ที่ 16 ธั น วาคม 2565 ณ สํานักงานเลขานุ การ
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุ มธานี 12120 และที่เว็บ ไซต https://sgs.tu.ac.th/career-opportunities/ หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่ คุณพิริยะ ทิพยคงคา โทร 02-564-4444 ตอ 4427
ฉ. การขึ้นบัญชีผูคัดเลือก
การขึ้ น บั ญ ชี ผู คัดเลื อกได เป น พนั กงานมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ครั้งที่ 1/2565 ในตําแหนงนั ก
ประชาสัมพันธปฏิบัติการ เปนเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการคัดเลือก หากพนกําหนดนี้ใหยกเลิกบัญชี
ทั้ ง นี้ หากบั ญ ชี ยั ง ไม ย กเลิ ก ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว แต วิ ท ยาลั ย โลกคดี ศึ ก ษา ได เ ป ด คั ด เลื อ กพนั ก งาน
มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตรในตํ าแหน งเดี ย วกัน นี้ขึ้น ใหมอีก และไดขึ้น บัญ ชีผูคัดเลือกไดแลว ใหย กเลิกบัญ ชีผู
คัดเลื อกไดเป นพนั กงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแตวัน ที่ ขึ้น บั ญชี ผูคัดเลือกไดในตําแหนง
เดียวกันที่มีการเปดคัดเลือกขึ้นใหม
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาภรณ ติวยานนท มงคลวนิช)
ผูรักษาการแทนในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

ตาแหน่งประเภท

เชี่ยวชำญเฉพำะ

ชื่อสายงาน

กำรประชำสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชำสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติกำร

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ ภำยใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ รวบรวม รับ ฟังควำมคิด เห็นขอบบุคลำกร นิสิต นัก ศึกษำ และประชำชน
รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ จัดทำข่ำวสำร เอกสำรควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
(๒) ดำเนิน งำนประชำสัม พัน ธ์ใ นรูป แบบต่ำ ง ๆ เช่น จัด ปำฐกถำ อภิป รำย สั ม มนำ
จัดนิทรรศกำร เพื่อเผยแพร่ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนหรือผลงำนของหน่ว ยงำน
หรือของสถำบันอุดมศึกษำ หรือของรัฐบำล
(๓) ให้บ ริก ำรวิช ำกำรด้ำ นต่ำ ง ๆ เช่น ให้คำปรึก ษำ แนะน ำ ในกำรปฏิบัติง ำนแก่
เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
งำนในหน้ำที่ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับ ผิด ชอบ ร่ว มวำงแผนกำรทำงำนของหน่ว ยงำนหรือ โครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสำนกำรท ำงำนร่ว มกัน ระหว่ ำงทีมงำนหรือ หน่ว ยงำนทั้ง ภำยในและภำยนอก
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๘
กำหนดตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๑

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษำ แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
รวมทั้งตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูลควำมรู้
ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัด เก็บ ข้อ มูล เบื ้อ งต้น และให้บ ริก ำรข้อ มูล ทำงวิช ำก ำร เกี ่ย วกับ ด้ำ นกำร
ประชำสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำรได้ทรำบ
ข้อ มูล และควำมรู ้ต ่ำ ง ๆ ที่เ ป็น ประโยชน์ สอดคล้อ ง และสนับ สนุน ภำรกิจ ของหน่ว ยงำน และใช้
ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้
(๒) ได้รับปริญญำโท หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้
(๓) ได้รับปริญญำเอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ที่จ ำเป็ นส ำหรับต ำแหน่งให้ เป็ นไปตำมที่ส ภำ
สถำบันอุดมศึกษำกำหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๙
กำหนดตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
-------------------------------------------------------เพื่อให้การสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เป็ นไปด้วยความคล่องตัวและ
รวดเร็ ว และสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2559 จึงเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ดังนี้
(1) ส่ วนข้ อเขียน
ให้มีข้ นั ตอนในส่ วนข้อเขียนเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ผู้สมัครเข้ ารับการคัดเลือกจะต้ องมีผลการทดสอบดังต่ อไปนี้
1.1 ผลการทดสอบความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET และ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิ ดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา
1.2 ผลการทดสอบภาคความรู ้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดงั กล่าวจนถึงวันปิ ดรับสมัคร หรื อผลการทดสอบ Smart for Work ของ
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดงั กล่าวจนถึงวันปิ ดรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 2
ผูส้ มัครที่มีผลการทดสอบในขั้นตอนที่ 1 จะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้วชิ าเฉพาะตาแหน่ง และหรื อ
ทดสอบการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในตาแหน่งที่เปิ ดคัดเลือก โดยกาหนดให้มีคะแนน
เต็มเป็ น 100 คะแนน ผูผ้ า่ นการทดสอบจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
(2) ส่ วนสั มภาษณ์
ผูผ้ า่ นการทดสอบส่ วนข้อเขียน จะต้องเข้ารับการทดสอบส่ วนสัมภาษณ์โดยกาหนดให้มีคะแนนเต็มเป็ น
100 คะแนน โดยผูผ้ า่ นการทดสอบจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม

-2(3) เกณฑ์ ผ้ ผู ่ านการคัดเลือก
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนในการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ คือ
(1) มีผลการทดสอบตามนัยข้อ 1.1 และ 1.2 ในขั้นตอนที่ 1 ของส่ วนข้อเขียน และ
(2) ได้คะแนนส่ วนข้อเขียน ในขั้นตอนที่ 2 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และ
(3) ได้คะแนนส่ วนสัมภาษณ์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และ
(4) ได้คะแนนส่ วนข้อเขียน ในขั้นตอนที่ 2 และคะแนนส่ วนสัมภาษณ์ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 60 ของ
คะแนนรวมทั้ง 2 ส่ วน
(5) ลาดับที่ได้รับการคัดเลือกก่อน – หลัง ให้เป็ นไปตามลาดับคะแนนมากน้อยของคะแนนรวม
ตามนัยข้อ (4) หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนส่ วนสัมภาษณ์เป็ นสาคัญในการจัดลาดับผูผ้ า่ นการคัดเลือก
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนี้ได้ ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกที่จะพิจารณา
การคัดเลือกกรณีพเิ ศษ
ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจาเป็ น ไม่สามารถดาเนิ นการคัดเลือกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมา
ข้างต้นได้ ให้กองทรัพยากรมนุษย์นาเสนอขออนุมตั ิต่ออธิ การบดีพิจารณาอนุมตั ิให้ใช้วธิ ีการอื่น ๆ ในการคัดเลือกตาม
ความเหมาะสม เป็ นรายตาแหน่งต่อไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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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)
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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
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1. ได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครของผู้สมัครสอบรายนี้แหล้ว เห็นวงาถูกต้องจึงขอสงงงานการเงินเพื่อ
ได้โปรดรับเงินคงาธรรมเนียมสอบ
รวมเป็นเงิน

บาท

เจ้าหน้าที่รับสมัคร
/

/

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

)
ผู้รับเงิน
/

/

