ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
______________________________________
ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
ก. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองแผนงาน
2. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองกิจการนักศึกษา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จานวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองบริหารงานวิชาการ กองแผนงาน และกองคลัง
4. นิติกรปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองนิติการ (ปฏิบัติงานที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
5. นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จานวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์
6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 1 จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองบริหารการวิจัย
7. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 2 จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ

-28. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 1
จานวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดสานักงานสภามหาวิทยาลัย
และกองบริหารศูนย์รังสิต (ปฏิบัติงานที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 2
จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองบริหารการวิจัย
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์การทหารหรือผ่านการ
เกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ตามความเหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร
1.4 สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และตามที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย
1.5 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ
TU-STEP ทีม่ ีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึง
วันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ สาหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC
สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.cpathailand.co.th
หรือโทรศัพท์ 02-260-7061 หรือ E-Mail : toeic@cpathailand.co.th
สาหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TU-GET
หรือ TU-STEP สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่
www.litu.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-613-3101-3 , 02-696-6033

-31.6 มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ.
ที่มอี ายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึง
วันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะ
ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม
50% ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์
ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร
ทั้งนี้ สาหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะ
ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่
www.smart.tbs.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-224-9730 , 02-613-2199
1.7 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของ
คาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
2.1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านนิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ประเด็นในการเขียนข่าว สกู๊ปข่าว
บทความและคอนเทนต์ด้านโซเชียลมีเดีย
2.1.3 มีประสบการณ์ทางานด้านสื่อสารองค์กรในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.1.4 มีประสบการณ์ ความสามารถพิเศษในด้านพิธีกร ตัดต่อคลิปวีดีโอ
ออกแบบกราฟฟิก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.1.5 มีความรู้ความสามารถในการทาประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย หรือ
Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.1.6 มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
สามารถทางานร่วมกันเป็นทีม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
2.1.7 หากมีความรู้ความสามารถทางด้านในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

-4ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
2.2 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
2.2.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้าน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2.2.2 หากมีประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต หรือมี
ประสบการณ์การทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
ฝ่ายจิต จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
2.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัดกองแผนงาน
- ควรมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทางาน ที่ระบุในการทางานทางด้าน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 เดือน
- ต้องมีความรู้ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการระบบฐานข้อมูล
- ต้องมีความรู้ในการกาหนดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกณ์ที่เกี่ยวข้อง
และมีความรู้ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่ง
สาเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
2.4 นิติกรปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย

-52.5 นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
2.6 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 1
2.6.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2.6.2 หากมีความรู้ด้านการจัดทาวารสารทางวิชาการ และการจัดทาระบบ
สารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
2.7 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 2
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย

2.8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 1
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
2.9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 2
2.9.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2.9.2 หากมีความรู้ด้านมาตรฐานการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย

-6ค. วิธีการสมัครสอบ
1. สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 17
ธันวาคม 2564
**ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ให้ดาเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา
15.30 น. เท่านั้น**
2. สมัครที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ
“สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ)
3. ผู้สมัครจะต้องอ่านและทาความเข้าใจประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติทั้งหมดใน
ครั้งนี้โดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และจะต้องปฏิบัติตามทุกเรื่องที่ประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติกาหนด
ไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
4. “กรอกใบสมัคร”
5. ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1 ให้ ช าระเงิน ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลื อกได้ ตั้งแต่ วัน ที่ 25 พฤศจิกายน
2564 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
**ทั้งนี้ การชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกที่สมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 17 ธันวาคม
2564 ให้ดาเนินการชาระเงินสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น**
5.2 ชาระเงินในส่วนค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกเป็นจานวน 100 บาท สาหรับ
ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่สมัครสอบทาง Internet ให้ผู้สมัครรับผิดชอบเองทั้งหมด
5.3 ชาระเงิน โดยวิธีโอนเงินที่ ธนาคารทุกแห่ง ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือทาง
Application Mobile Banking โอนเงินเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้
- ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- เลขที่บัญชี 091-0-15280-0
5.4 เอกสารหลักฐานการชาระเงิน ที่ไ ด้ดาเนิน การชาระเงิน แล้ว ตามนัยข้อ
2.5.3 ให้ ร ะบุ ข้ อ มู ลดั ง ต่ อ ไปนี้ ข องผู้ ส มั ค รลงในเอกสารหลั กฐานการช าระเงิ น โดยต้ อ งเขี ย นให้ เ ป็ น
ตัวบรรจงชัดเจนอ่านได้ง่าย หรือเป็นตัวพิมพ์ มิฉะนั้นจะไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบ คือ
- ชื่อ – นามสกุล
- ตาแหน่งที่สมัคร สังกัด และ
- เลขที่ระบบที่สมัคร (ปรากฏอยู่ที่มุมบนด้านขวาหน้าแรกของ
ใบสมัครสอบทาง Internet)

-75.5 ให้ดาเนินการแจ้งหลักฐานการชาระเงิน โดยให้สแกนไฟล์ส่งทาง E-Mail :
kittykate16@windowslive.com ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
**ทั้ ง นี้ การสแกนไฟล์ ห ลั ก ฐานการช าระเงิ น ส่ ง ทาง E-Mail เฉพาะในวั น ที่ 17 ธั น วาคม 2564 ให้
ดาเนินการได้ถึงเวลา 16.00 น. เท่านั้น**
***ผู้สมัครสอบที่ไม่ปฏิบัติตามนัยข้อที่ 5.1 ถึง 5.5 ที่กล่าวมาข้างต้นให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่าไม่ได้เป็นผู้สมัครสอบและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้***
ง. เงื่อนไขเกี่ยวกับสมัคร การสอบคัดเลือกและการจ้าง
1. ผู้ ส มั ครสอบสมั ค รทาง Internet ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บรอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบตามข้อ ข. ในประกาศรับสมัครสอบของ
มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ฉบั บ นี้ และต้องกรอกรายละเอี ยดทั้งหมดในใบสมัคร และเอกสารทุกชนิดที่ใ ช้
ประกอบใบสมัครเพียงครั้งเดียวและตาแหน่งเดียวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครในทุกกรณีและหรือมีเอกสารหลักฐานคุณวุฒิหรือเอกสารใดก็ตามที่ผู้สมัครใช้
สมัครสอบตลอดจนการดาเนินการใด ๆ ในทุกกรณีในขั้นตอนใดก็ตามไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ
รั บ สมั ค รสอบของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ฉ บั บ นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รสอบเป็ น
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
2. การสมัครสอบทาง Internet ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137
3. ผู้สมัครสอบเมื่อชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ
ไม่คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณี
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดาเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่
เปิดรับสมัครในครั้งนี้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ
4.1 จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับที่โดยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามข้อ ข. และอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อ ง. ตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ และ
4.2 จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติการจ้างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว

-85. การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่
1/2564 ในต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ระดั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี นี้ ให้ มี อ ายุ ก ารขึ้ น บั ญ ชี 1 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ขึ้ น บั ญ ชี ไ ว้
(วันประกาศผลการคัดเลือก) หากพ้นกาหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ในตาแหน่งเดียวกันนี้ขึ้น
ใหม่อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตาแหน่งต่าง ๆ ระดับวุฒิวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ในตาแหน่ง
เดียวกันที่มีการเปิดคัดเลือกขึ้นใหม่
จ. เกณฑ์การคัดเลือก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ฉ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและตารางการคัดเลือก
มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ารับการคั ดเลื อกและตารางการ
คัดเลือกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ตู้ประกาศกองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 1 ตึกสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี หรือดูทางเว็บไซต์ ที่ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อข่าวสมัครงาน
ประกาศ ณ วันที่
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(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
อธิการบดี

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภท

บริกำรวิชำกำรและสนับสนุนกำรบริหำร

ตาแหน่งประเภท

เชี่ยวชำญเฉพำะ

สายงาน

กำรประชำสัมพันธ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
สำรวจ รวบรวม รับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกร นิสิต นักศึกษำ และประชำชน ศึกษำวิเครำะห์ เสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ จัดทำข่ำวสำร เอกสำรควำมรู้
ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น
จัดปำฐกถำ อภิปรำย สัมมนำ จัดนิทรรศกำร เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนหรือผลงำนของหน่วยงำน หรือสถำบันอุดมศึกษำ หรือของรัฐบำล และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักประชำสัมพันธ์
ระดับเชี่ยวชำญ
นักประชำสัมพันธ์
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
นักประชำสัมพันธ์
ระดับชำนำญกำร
นักประชำสัมพันธ์
ระดับปฏิบัติกำร

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑
กำหนดตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๑

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

ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) สังกัดกองแผนงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานด้านประชาสั มพันธ์ภ ายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างเสริมภาพลั กษณ์ที่ ดี
ประสานงานด้ า นสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ์ และหน่ ว ยงานภายในและภายนอกองค์ ก รตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
สัมภาษณ์คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมผลิตข่าว สกู๊ปข่าว กองบรรณาธิการนิตยสารฉบับรายเดือน ฉบับพิเศษ
สื่ออนไลน์ และรายการในช่อง Youtube ของมหาวิทยาลัย

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภท

บริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร

ตาแหน่งประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ

สายงาน

สังคมสงเคราะห์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสงเคราะห์ผู้ที่มีปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ผู้ป่วยเด็กและเยาวชน รุ่นผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือได้ในกรณี ต่าง ๆ อันจะมี
ผลกระทบต่อสังคม โดยพิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับเชี่ยวชาญ
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับชานาญการพิเศษ
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับชานาญการ
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับปฏิบัติการ

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตาแหน่งประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ชื่อสายงาน

สังคมสงเคราะห์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติ เกี่ยวกับผู้ รับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบการ
พิ จ ารณาให้ ก ารสงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ โดยถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ออกเยี่ ย มเยี ย น ติ ด ตาม สื บ เสาะหา
ข้อเท็จจริง
(๒) จัดทาสถิติและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ ศึกษา และ
วิเคราะห์ทางด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อประกอบการวางแผนและการดาเนินการให้การสงเคราะห์ ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ และดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนองค์การ
หรือมูลนิธิเพื่อการสังคมสงเคราะห์
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๐
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ เกี่ ย วกั บ ด้ า นสั ง คม
สงเคราะห์เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๑
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตําแหนงนักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ สังกัดกองกิจการนักศึกษา

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

สายงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่ง ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการจัดระบบ
และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจัก รประมวลผล หรือการเขียนคาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ทางาน โดยปฏิบั ติห น้ าที่อ ย่ างใดอย่ างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง เช่ น วิ เคราะห์ วิธีก ารและล าดับ ของการ
ประมวลผลข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเลือกระบบและวางแผนการใช้เครื่องจักร
ประมวลผล เขีย นคาสั่ งให้ เครื่องจักรประมวลผลทางาน ให้ คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมิ น ผล และแก้ ปั ญหาขั ดข้ อ งในการปฏิ บั ติง านในหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ติ ด ต่อ ประสานงานกั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตาแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ติด ตั ้ง เครื ่อ งคอมพิว เตอร์ส ่ว นบุค คลและอุป กรณ์ที ่เ กี ่ย วข้อ ง ระบบเครือ ข่า ย
คอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป
เพื่ออานวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดาเนินไปได้อย่า งราบรื่นและสอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ประมวลผล และปรับ ปรุง แก้ไ ขแฟ้ม ข้อ มูล เขีย นชุด คาสั ่ง และคู่ม ือ ค าอธิบ าย
ชุด ค าสั ่ง ตามข้อ กาหนดของระบบงานที่ไ ด้ว างแผนไว้แ ล้ว ทดสอบความถูก ต้อ งของค าสั ่ง แก้ไ ข
ข้อผิดพลาดของคาสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทางานได้อย่า งถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการด้าน
คอมพิวเตอร์ ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับ ผิด ชอบ ร่ว มวางแผนการทางานของหน่ว ยงานหรือ โครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่ว มกันระหว่างทีมงานหรือหน่ว ยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ค าปรึก ษา แนะน าเบื ้อ งต้น เผยแพร่ ถ่า ยทอดความรู ้ ทางด้า น วิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัด เก็บ ข้อ มูล เบื ้อ งต้น และให้บ ริก ารข้อ มูล ทางวิช าการ เกี่ย วกับ ด้า นวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่ว ยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบ
ข้อ มูล และความรู ้ต ่า ง ๆ ที่เ ป็น ประโยชน์ สอดคล้อ ง และสนับ สนุน ภารกิจ ของหน่ว ยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๕
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

สังกัดกองคลัง
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภท

บริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร

ตาแหน่งประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ

สายงาน

บริหารงานบุคคล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์เพื่อการกาหนดหน่วยงานและความต้องการ
อัตรากาลัง การกาหนดและตรวจสอบเกี่ยวกับตาแหน่ง เงินเดือน การดาเนินงานด้านงานบริหารงานบุคคล
ต่าง ๆ เช่น การสรรหาและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับตาแหน่งและอัตรา
เงิ น เดื อ น การตอบแทนสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ ความต้ อ งการและการวางแผนพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ทุนพัฒนาอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภ าพ การจัด สวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศ การจัดทาทะเบียนประวัติ
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกจากราชการ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล การจัดทาข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ตาแหน่งในสายงานนี้ประกอบด้วย
นักทรัพยากรมนุษย์
นักทรัพยากรมนุษย์
นักทรัพยากรมนุษย์
นักทรัพยากรมนุษย์

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับชานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
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ตาแหน่งประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ชื่อสายงาน

บริหารงานบุคคล

ชื่อตาแหน่ง

นักทรัพยากรมนุษย์

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทางาน
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ด้ า นการบริ ห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คล ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น การกาหนดตาแหน่งและ
อัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่ งตั้ง โอน ย้าย
การจัด ทาทะเบีย นประวัติ การจัด หา แก้ไ ขเปลี่ย นแปลงเกี่ย วกับ ประวัติก ารรับ ราชการ การเลื ่อ น
เงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง การส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การดาเนินการ
เรื่องการขอรับบาเหน็จบานาญและเงินทดแทน การพิจารณาดาเนินการทางวินัย วิ นิจฉัยและแก้ปัญหา
ข้อ ขัด ข้อ งต่า ง ๆ ในเรื่อ งการบริห ารงานทรัพ ยากรบุค คล เพื่อ ให้การดาเนิน การเป็น ไปอย่า งถูก ต้อ ง
ตามกฎหมาย กฎมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ปั ญ หา
ในการสรรหาและพั ฒ นาบุ คคลากร รวบรวมรายละเอียดข้อ มูล เพื่อประกอบการดาเนิ นงานเกี่ยวกั บ
การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล และประกอบการวางระบบ การจัดทามาตรฐานหรือหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มีฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับ ผิดชอบ ร่ว มวางแผนการทางานของหน่ว ยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการท างานร่ว มกัน ระหว่ างทีมงานหรือ หน่ว ยงานทั้ง ภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานี่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษาแนะน า เบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริห ารงาน
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตอบปัญ หาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูล เบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิ ชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่ว ยงาน นั กศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
ทราบข้อ มูล และความรู ้ต่า ง ๆ ที่เ ป็น ประโยชน์ สอดคล้อ ง และสนับ สนุน ภารกิจ ของหน่ว ยงานและ
ใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบัน
อุดมศึกษากาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๑
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภท

บริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร

ตาแหน่งประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ

สายงาน

วิชาการศึกษา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ มถึ ง ตาแหน่ ง ต่า ง ๆ ที่ป ฏิ บัติ ง านทางวิ ช าการศึ กษา ซึ่ ง มีลั ก ษณะงานที่ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอน
และวิ ธี ก ารสอนทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นความควบคุ ม ของทางสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา การวั ด ผลและ
ประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา การให้บริการทาง
วิ ช าการ การทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานของ
สถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการศึกษา
ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตาแหน่งประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ชื่อสายงาน

วิชาการศึกษา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการศึกษา

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ย วกับหลัก สูตร แบบเรีย น การเทีย บความรู้ การจัด การความรู้
งานกิจกรรมนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
การจัดพิพิธ ภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา และกิจกรรทางการศึกษา
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน
(๒) สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
ความต้องการกาลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
หนังสือหรือตาราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) จั ด ท ามาตรฐานสถานศึ ก ษา การติ ด ต่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศทาง
การศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้า นการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๔) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา
เช่น ออกรายการวิทยุ โทรทัศ น์ การเขีย นบทความ จัดทาวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้คาปรึก ษา
แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๘
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับ ผิด ชอบ ร่ว มวางแผนการทางานของหน่ว ยงานหรือ โครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่ว มกันระหว่างทีมงานหรือหน่ว ยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับ ด้านวิชาการ เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็ นส าหรับต าแหน่งให้ เป็ นไปตามที่ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๙
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภท

บริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร

ตาแหน่งประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ

สายงาน

บริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสานักงานและการบริหารงาน
ทั่ว ไป ซึ่งมี ลั ก ษณะงานที่ ต้ องปฏิบั ติ ต ามแต่จ ะได้ รับ คาสั่ งโดยไม่จ ากั ดขอบเขตหน้า ที่ เช่น การศึ กษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง
และงานพิธีต่าง ๆ เตรี ยมเรื่ องและเตรียมการสาหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการ
ประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามคาสั่ง
หรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้าน เช่น งานสารบรรณ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานบริ ห ารการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานประชาสั มพันธ์ งานระเบียบแบบแผน
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับเชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

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

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
อัตราเลขที่ 7392 สังกัดสานักงานสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ
1.ควรมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.ควรมีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
3.ควรมีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์และสรุป
เรื่ องเสนอที่ ป ระชุม การรวมรวบข้อมู ล /เอกสารต่าง ๆ การจัดทาระเบีย บวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม การจัดทารายงานการประชุม ด้านการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และด้านระบบบริหารคุณภาพด้าน ISO 9001:2015 รวมทั้งงานด้าน
ธุรการของหน่วยงาน

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
อัตราเลขที่ 5085 สังกัดสานักงานสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ
1.ควรมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.ควรมีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
3.ควรมีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์และสรุป
เรื่ องเสนอที่ ป ระชุม การรวมรวบข้อมู ล /เอกสารต่าง ๆ การจัดทาระเบีย บวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม การจัดทารายงานการประชุม การเลื อกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย การสรรหา
ผู้บริหาร รวมทั้งงานด้านธุรการของหน่วยงาน

สังกัดกองบริหารศูนยรังสิต
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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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

