
 
 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจ าท่าพระจันทร์ 

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

 ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวทิยาลยั 
(คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสตูรบัณฑิตศึกษา ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  นักวิชาการศึกษา   ๑ อัตรา 
  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- การรับเข้าการศึกษา การจดทะเบียนรายวิชา การให้บริการนักศึกษา การประสานงาน
กับผู้บรรยายและนักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา งานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนงานด้านการส าเร็จการศึกษา 

- งานกิจกรรมนักศึกษา และทุนการศึกษา 
- งานสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา งานปรับปรุงหลักสูตร การเก็บรวบรวม

ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนงานของหน่วยงานกลาง เพื่อท ารายงาน
ประเมินตนเองของคณะฯ (ระดับหลักสูตรของ มคอ.3, 5,7) 

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

๒. อัตราค่าจ้าง 
  อัตราค่าจ้าง ๒๑,๒๕๐ บาท  

 ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๓.๑  มีคุณสมบัติตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๓.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๓ มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TU-GET TU-EFL IELTS TOEIC และ 
TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลกัฐานจนถึงวันปดิรับสมัคร ประเภทใดประเภทหน่ึง  



  ๓.๔ มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ที่มี
อายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ 
Smart for work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร 
  ๓.๕ มีความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 
  ๓.๖  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อสารได้ในระดับดี 
  ๓.๗ ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  
  ๓.๘ สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ได้ (มีวันหยุดเป็นวันธรรมดา สัปดาห์ละสอง
วัน) และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาท าการและนอกสถานที่ได้  
  ๓.๙ มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มีไหวพริบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี สามารถร่วมงานกับ
ผู้อื่นได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบเป็นอยา่งดี 

 ๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัคร ผ่านอีเมลล์ 

hr.law.tu@gmail.com ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สอบถามโทร.  
๐๘๒ ๐๕๙ ๔๙๙๖ พร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑ ใ บ ส มั ค รต าม เอ ก ส ารแ นบ ท้ าย ข อ งป ระ ก าศ ฯ  ห รือ  Download ท าง 
www.law.tu.ac.th 
  ๔.๒ ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษา ๑ ฉบับ 
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ ส าเนาผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC, TU-GET, TU-STEP, TOEFL 
และ IELTS ผลการทดสอบที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใด
ประเภทหน่ึง   
  ๔.๕   ส าเนาผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. 
ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือ  
ผลการทดสอบ Smart for work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว
จนถึงวันปิดรับสมัคร 
  ๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด ๑ น้ิว หรือ ๒ น้ิว  
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๑ รูป 
  ๔.๕ อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือก รายละ ๒๐๐ บาท โดยเจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจ้ง เลข
บัญชีส าหรับโอนค่าสมัครสอบคัดเลือก หลังจากตรวจสอบคุณสมบัตแิละเอกสารครบถ้วนแลว้  

  ** ขอให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครตัวจริง ส าหรับให้เจ้าหน้าที่คณะฯ 
ตรวจสอบ   

mailto:hr.law.tu@gmail.com
http://www.law.tu.ac.th/


 ๕. เกณฑ์การคัดเลือก 
  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนดการสอบข้อเขียน 
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกในวันพุธที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่  www.law.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
นางสาวศิรินุช  แจ้งบ ารุง โทร. ๐๘๒ ๐๕๙ ๔๙๙๖ 
 
 ประกาศ ณ วันที่          พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
             
 (รองศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์  พงศาปาน) 
 คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

http://www.law.tu.ac.th/
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เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา  

I1) Functional Roles (100%) การเรียนการสอน 

บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
% Workload 

จริง 
1. งานบริหารท ัว่ไปในหน่วยงาน 

 จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำทุกเดอืน 

3% 

2. งานสนับสนุนของการประกนัคณุภาพการศึกษา 

 เก็บรวบรวมข้อมลูกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำตำมแผนงำนของหน่วยงำนกลำง เพือ่ท ำ
รำยงำนประเมนิตนเองของคณะฯ (ระดบัหลกัสูตรของ มคอ.3 , 5,7) 
- เค้ำโครงกำรสอนแตล่ะวชิำ 
- คะแนน 
- ข้อมูลผู้ใช้บณัฑติ 
- กำรสอน 
- กำรจดัสอบเคำ้โครงและวทิยำนพินธ ์
- กรรมกำรบรหิำรหลกัสูตร  
 ร่วมประชุมและชี้แจงกำรประเมนิคณุภำพกำรศึกษำจำก มคอ. 
 ร่วมปรบัปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ มคอ. เพ ือ่กำรตรวจสอบปีถดัไป 
 กำรปรบัปรุงหลกัสูตร 
 จดัเตรยีมข้อมูลตำ่งๆ เพือ่ขอรบักำรตรวจประเมนิคณุภำพภำยในของมหำวทิยำลยั 
- บรกิำรนักศึกษำระดบับณัฑติศกึษำ 

17% 

3. งานการรบันักศึกษา 

 จดัท ำร่ำงปฏทินิกำรรบัสมคัรเพือ่ทีจ่ะน ำเสนอเข้ำทีป่ระชุมคณะกรรมกำรโครงกำรบรกิำร
สงัคม 
 ร่ำงเกณฑ์กำรรบัเข้ำศกึษำ แผนกำรรบั และคุณสมบตักิำรสอบคดัเลอืกเพือ่เตรยีม 
 ตรวจสอบเอกสำรข้อมลูนักศกึษำให้เป็นไปตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 
 จดัท ำรำยชือ่นักศึกษำทีผ่ำ่นเกณฑเ์ข้ำทีป่ระชุมกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ เพือ่
พจิำรณำนักศกึษำทีผ่่ำนเกณฑใ์นกำรสอบ 
 ประกำศรำยชือ่ผู้มสีทิธ ิเ์ข้ำสอบ 

8% 
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เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา  

บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
% Workload 

จริง 

 สอบรบัระดบับณัฑติศกึษำ 
- ก ำหนดปฏทินิกำรท ำงำนให้กับกรรมกำรชุดตำ่งๆของแต่ละหลกัสูตร โดยอ้ำงองิจำก
ปฏทินิของโครงกำรบรกิำรสงัคม 
- ท ำหนังสอืแต่งต ัง้กรรมกำรต่ำงๆ ดงันี้  ออกข้อสอบ คดัเลอืกข้อสอบ พมิพ์ข้อสอบ ผลติ
ข้อสอบ คุมสอบ กองอ ำนวยกำรสอบเพือ่น ำเสนอคณบดลีงนำม 
- นัดประชุมกรรมกำรแต่ละชุด เพ ือ่ก ำหนดวธิกีำรและกฎเกณฑใ์นแต่ละขัน้ตอนของกำร
สอบ 
- รวบรวมข้อสอบทีก่รรรมกำรออกข้อสอบแล้ว เพ ือ่น ำมำคดัเลอืกข้อสอบได้เป็นต้นฉบบั
ของข้อสอบโดยอำจำรย์เป็นผู้จดัเก็บ 
- น ำต้นฉบบัข้อสอบมำผลติข้อสอบ 
- จดัห้องสอบ และประกำศผงัห้องสอบให้ผู้สมคัรทรำบ 
- จดักรรมกำรคมุสอบ และกรรมกำรกองอ ำนวยกำรสอบ 
- ด ำเนินกำรสอบวดัควำมรู้ (ป.เอก) 
- ประกำศรำยชือ่ผู้มสีทิธ ิเ์ข้ำศกึษำทำง Website 
- จดัเตรยีมเอกสำรขึ้นทะเบยีนนักศกึษำใหม่ 

12% 

4. งานบริการนักศึกษา 

 รบัเร ือ่งและด ำเนินกำรและน ำเสนอกำรจดักำรเร ือ่งเกีย่วกบัใบค ำร้อง เช่น กำรลำพกั 
ลำออก กำรขอคนืสภำพนักศกึษำ เป็นต้น เพ ือ่ให้รองคณบดฝ่ีำยวำงแผนและ
บณัฑติศึกษำพจิำรณำอนุมตัแิละน ำส่งให้กบัมหำวทิยำลยัปรบัปรุงประวตั ิ
 รบัเร ือ่งและด ำเนินกำรและน ำเสนอกำรตดิตำมรำยชือ่ของนักศกึษำทีถ่กูถอนชือ่จำกกำร
เป็นนักศึกษำตำมทีแ่จง้มำจำกมหำวทิยำลยั เพ ือ่ตดิตำมให้ลำออกหรอืถอนชือ่ และปรบั
แจ้งปรบัปรุงทะเบยีนประวตั ิ
 รบัเร ือ่งและด ำเนินกำรใบรบัค ำร้อง เอกสำรแนบ ใบคำดว่ำจะส ำเรจ็ผลกำรศกึษำ รบัรอง
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลกัสูตรกำรศกึษำ  น ำเสนอรองคณบดฝ่ีำยวำงแผนและบณัฑติศึกษำ 

8% 
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เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา  

บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
% Workload 

จริง 
5. งานลงทะเบียนการเรยีน 

 ด ำเนินกำรรบัลงทะเบยีน 
o เปิดระบบลงทะเบยีนในเวบ็ไซต์ของมหำวทิยำลยั 
o ตรวจสอบผลของกำรลงทะเบยีน 
o ตดิตำมผู้ทีย่งัด ำเนินกำรไม่สมบูรณ์ 
 ด ำเนินกำรจดัสอบตำมแผนงำน 
o ดูแลควำมเรยีบร้อยของห้องสอบและกรรมกำรคุมสอบ 
o แก้ปัญหำในกรณีทีน่ักศกึษำเข้ำห้องสอบสำยหรอืไม่มรีำยชือ่นักศึกษำตำมผงัสอบและ
ด ำเนินกำรแจ้งผูบ้งัคบับญัชำเพ ือ่ด ำเนินกำรแก้ไข 
o ตรวจนับกระดำษค ำตอบภำยหลงักำรสอบ 
o น ำข้อสอบส่งอำจำรย์ผู้สอนพร้อมใบเซ็นชือ่และรบัคนื 
 ตดิตำมกำรตรวจข้อสอบ 
o ดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรบนัทกึคะแนนของมหำวทิยำลยัและเปลีย่นรูปแบบใน
คอมพวิเตอร์ของคณะฯ 
o ตดิตำมคะแนนจำกอำจำรย์ผู้ตรวจข้อสอบตำมวนันัดหมำย 
o ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรบนัทกึคะแนน 
o จดัส่งผลของกำรบนัทกึคะแนนให้กบัอำจำรย์ผูต้รวจข้อสอบ 

14% 

6. งานข้อมูลและพฒันาระบบ 

 จดัเตรยีมข้อมูลสถติติำมทีร่้องขอ เช่น จ ำนวนนักศึกษำในหลกัสูตรตำ่ง 

3% 

7. งานส าเร็จการศึกษา 

 งำนส ำเร็จกำรศกึษำ 
o ตดิประกำศกำรส่งเอกสำรแสดงควำมจ ำนงขอส ำเรจ็กำรศกึษำประจ ำภำคกำรศกึษำ 
ทำง website 
o ท ำหนังสอืขออนุมตัปิรญิญำนักศกึษำเป็นรำยบุคคลส่งส ำนักทะเบยีน 
o ตรวจสอบข้อมูลผู้ส ำเรจ็กำรศกึษำกบัรำยงำนของส ำนักทะเบยีน 
o ยนืยนัรำยชือ่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำกับส ำนักทะเบยีนก่อนเสนอสภำมหำวทิยำลยั 
 หนังสอืส ำคญัทำงกำรศกึษำ(ส ำหรบัผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ) 
o ตรวจสอบรำยชือ่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ดจ้ำกมหำวทิยำลยั   
o ช่วยกำรฝึกซ้อมและเช็คชือ่กำรเข้ำรบัพระรำชทำนปรญิญำบตัร   
o สรุปรำยชือ่บณัฑติส่งฝ่ำยทะเบยีน 
o ก ำกับและดูแลควำมเรยีบร้อยในกำรถำ่ยรูปหมู่ของบณัฑติ 

 

10% 
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บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
% Workload 

จริง 
8. งานเก่ียวกบัวิทยานิพนธ์ 

 รบัเร ือ่งกำรขอสอบวดัคุณสมบตั ิขอสอบเค้ำโครงและวทิยำนิพนธ์จำกนักศกึษำ 
 อำจำรย์ทีป่รกึษำเสนอรำยชือ่แต่งต ัง้กรรมกำรสอบเคำ้โครงและวทิยำนิพนธ ์
 ตรวจทำนและน ำเสนอรำยชือ่ผู้ทรงคณุวฒุทิำงนิตศิำสตร์เพ ือ่เสนออนุมตัเิพ ือ่เป็น
ผู้เชีย่วชำญเฉพำะ โดยอธกิำรบด  ี
 นัดหมำยกรรมกำรสอบเคำ้โครงและวทิยำนิพนธ์และท ำหนังสอืเชญิกรรมกำรสอบ 
 ต ัง้เร ือ่งเบกิจ่ำยกำรสอบเคำ้โครงและวทิยำนิพนธ์ 
 ด ำเนินกำรสอบเค้ำโครงและวทิยำนิพนธ์ 
 แจ้งผลกำรสอบให้นกัศกึษำ 

10% 

9. งานประชาสมัพนัธ์ 

 ร่วมงำนประชำสมัพนัธ์หลกัสูตรและกำรแนะแนวหลกัสูตร 

3% 

10. งานให้ค าปรกึษานกัศึกษา 

 ให้ค ำปรกึษำนักศึกษำเร ือ่งกำรเรยีนกำรสอน เช่น กำรลงทะเบยีนเรยีน กำรถอน อำจำรย์
ผู้สอน ตำรำงสอนภำคกำรศึกษำต่ำงๆ วชิำทีเ่ปิดและไม่เปิดสอน เป็นต้น 

5% 

11. งานปรบัปรงุหลกัสตูร 

 ประสำนงำนนัดประชุมคณะกรรมกำรปรบัปรงุหลกัสูตร 
 ประสำนงำนหำข้อมูล และจดัเตรยีมเอกสำรส ำหรบักำรประชุมแต่ละคร ัง้ 

5% 

12. งานที่ได้รบัมอบหมายอ่ืนๆ 

 ปฏบิตังิำนอืน่ๆ ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกผู้บงัคบับญัชำ 

2% 
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I2) Functional Roles (100%) กิจกรรมนักศึกษา 

บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
% Workload 

จริง 
13. บริหารงบประมาณ 

 จดัท ำงบประมำณ (กิจกรรมนักศึกษำ หลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษำ) 
 น ำเสนอให้หวัหน้ำโครงกำรและหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องตรวจทำนก่อนน ำส่งหน่วยงำน
วำงแผน 
 น ำส่งหน่วยงำนวำงแผน 

15% 

14. งานทุนการศึกษา 

 ประกำศรบัสมคัรทุนกำรศกึษำประจ ำปีตำมข้อมูลแจ้งจำกหน่วยงำนภำยนอก 
 รบัเอกสำรจำกนักศกึษำทีม่คีวำมประสงคข์อรบัทุนกำรศกึษำ 
 จดัส่งเอกสำรให้กบัหน่วยงำนภำยนอก 
 ประกำศรำยชือ่นักศกึษำทีไ่ด้ทุน  
 ประสำนงำนเร ือ่งกำรเบกิจำ่ยทุนของนกัศกึษำตำมงวด 

30% 

15. งานกิจกรรมประจ าปี (ในสถานที่) 

 ประสำนงำนกับหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมประจ ำปี เช่น พธิไีหว้ครูของสถำบนั งำน
ปฐมนิเทศ งำนมอบเกียรตคิณุนกัศกึษำ งำนรบัปรญิญำบตัร งำนแสดงควำมยนิดแีก่
บณัฑติใหม่ กำรอบรมให้ควำมรู้เบ ื้องตน้และระเบยีบกำรปฏบิตัติวัภำยในมหำวทิยำลยั
และคณะ โครงกำรรณรงค ์หรอืกำรเสรมิควำมรูใ้นเชงิสร้ำงสรรค ์เป็นต้น 
 ด ำเนินกำรตำมแผนกจิกรรมประจ ำปี 
o จดังำนปฐมนิเทศ และเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบันักศกึษำใหม่ 
o จดังำนอบรมระเบยีบวธิวีจิยัทำงนิตศิำสตร์ 
o จดังำนสมัมนำวทิยำนิพนดเีดน่ 
o จดังำนสมัมนำควำมก้ำวหน้ำของกำรท ำวทิยำนิพน 
o จดังำนนิตพิฒัน์ ธรรมศำสตร ์
o โครงกำรดูงำนทัง้ในและนอกประเทศ 
o จดังำนสมัมนำทำงวชิำกำร 

45% 

16. งานประเมินการสอนอาจารย์ 

 แจ้งนักศึกษำและแจกใบประเมนิกำรสอนของอำจำรย์ตำมรำยวชิำ พร้อมทัง้เก็บและจดัส่ง
ให้ผู้รบัผดิชอบ 

5% 

17. งานที่ได้รบัมอบหมายอ่ืนๆ 

 ปฏบิตังิำนอืน่ๆ ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกผู้บงัคบับญัชำ 

5% 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
    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 

 
 




