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ต าแหน่งประเภท    เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน บริหารงานทั่วไป 
  
ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
  (๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ ง าน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ 
งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ   
  (๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้าน   
ต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น    
  (๓) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
ส าหรับการประชุม และการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
  (๔) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือความ
สะดวกและเกิดความร่วมมือ 
  (๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน า  ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าทีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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 ๓. ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้   
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๔. ด้านการบริการ  
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
  (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา 
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
   
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

     (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
     (๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

      (๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 

       



หนังสือการแสดงหลักฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและหลักฐานภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน กพ. หรือ Smart for Recruitment (หรือ Smart for Work) ของ    
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว          

สมัครงานในต าแหน่ง     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.) ของส านักงาน กพ.  

     วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... หรือ  

 Smart for Recruitment (หรือ Smart for Work) ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

     วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... คะแนนรวม.................................... 

ในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์
ดังกล่าว โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร 

 

                                                                ลงชือ่      

                                                                (     ) 

                                                                   /  /   

  ผู้สมัครสอบ ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ตามข้อ ข. ในประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้  และ
ต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดในใบสมัคร และเอกสารทุกชนิดที่ใช้ประกอบใบสมัครเพียงครั้งเดียวและ
ต าแหน่งเดียวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือ
ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ในทุกกรณี และ หรือมีเอกสารหลักฐานคุณวุฒิหรือเอกสารใดก็ตามที่
ผู้สมัครใช้สมัครสอบตลอดจนการด าเนินการใดๆ ในทุกกรณีในขั้นตอนใดก็ตามไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็น    
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
    ใบสมคัรพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหหนงงที่สมัคร 

ครั้งท่ี    /    
 
 
 

รปูถงาย 
1 " หรอื 2 " 

 
 
 

ล าดับที่ ระดับวุฒิ ต าแหหนงง 
   

 

 

ประวัตสิงวนตัว 
 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว     นามสกุล       
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)           
สัญชาติ   เชื้อชาติ    ศาสนา      
เกิดวันที่  เดือน   พ.ศ.   อายุ  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
เลขประจ าตัวประชาชน           
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้  เลขท่ี  หมู่  ตรอก/ซอย     
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต      
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถอื       
E-mail       
สถานภาพสมรส              โสด                 สมรส              อ่ืน ๆ (ระบุ)      
ชื่อ – สกุลคู่สมรส      อาชีพ      
ชื่อ – สกุล บิดา      อาชีพ        
ชื่อ – สกุล มารดา     อาชีพ      
การรับราชการทหาร     ผ่านการเกณฑ์ทหาร     ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทหารเนื่องจาก    
บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเร่งด่วน       
             
             

 
 



 
 

 
 

 

หนงวยงาน/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

รายได้ : เดือน 
ระยะเวลาที่ 
ปฏ ิบัติงาน 

เหตุที่ออกจากงาน 
(กรณ ีออกจากงาน) 
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ประวัติการศึกษา 
 
 
 

 

วุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญา 

 
 

สถานศึกษา 

 

สขาวิชาเอกที ่  
ส าเร็จการศึกษา 

คะแหนน 
เฉลี่ยที่
ได้รับ 

 

 

ปี พ.ศ.         
ที่ส าเร็จ 

 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

ในระหวงางศึกษาตามนัยข้างต้นได้ท ากิจกรรมตงอไปนี้ คือ (ระบุตามล าดับเวลากงอนหลังของการท ากิจกรรม) 
             
              
              
              
              

  
 
 
 

ประสบการณ์ในการท างาน 
 

กรุณาเรียงตามล าดับกงอน – หลงั ของประสบการณ ์ในการท างาน 
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ความรู้ ความสามารถ แหละคุณสมบตั ิพิเศษ 
 
ความรู้ภาษาตางประเทศ 

 

 

ภาษา 
พูด องาน เขียน 

พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ด ี ดีมาก พอใช้ ด ี ดมีาก 
          

          

          

          

 
 

ความร ู้ทางคอมพ ิวเตอร ์          
               
คามสามารถทางด ้านก ีฬา           
              
ความสามารถในการใช้เครื่องใช ้สำนักงาน        
              
ความร ู้ความสามารถแหละค ุณสมบ ัต ิพ ิเศษอ่ืนๆ         
              
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวงาข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ แหละหาก
มีข้อความใดที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นไมงตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด าเนินการใด ๆ ในทุกกรณีตงอข้าพเจ้าในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการสมัครงาน กระบวนการในการสรรหา แหละจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ       

       (                                    ) 

                                                                                     ผ ู้สมัคร 
                                                    วันท ี่ย ื่นใบสม ัคร     /   /     
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ข ้อความใดทีเ่นื้อท ี่ในใบสมัครไมงพอกรอก ให้ระบุเพิม่เติมในใบแหทรก (ตามทีผ่ ู้สมัครจัดท าขึน้) 
แหล้วแหนบท้ายใบสมัคร 
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1. ได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครของผู้สมัครสอบรายนี้แหล้ว เห็นวงาถูกต้องจึงขอสงงงานการเงินเพื่อ         
ได้โปรดรับเงินคงาธรรมเนียมสอบ 
 
                                                  รวมเป็นเงิน      บาท 

                                                                       

                                                                       เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

                                                                     /   /   

 
2. งานการเงินได้รับเงินคงาธรรมเนียมสอบไว้แหล้ว ตามใบเสร็จเลขท่ี   เลงมท่ี      
วันที่   เดือน   พ.ศ.   จึงขอสงงเอกสารการสมัครสอบคืน 
งานบริหารงานบุคคล เพื่อด าเนินการตงอไป 
 
                                                                (      ) 

                                                                              ผู้รับเงิน 

                                                                     /   /   

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




