ประกาศ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
----------------------------------------------ด้วย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งผู้ประสานงานทุนวิจัยภายนอก จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ Microsoft Office: MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point แ ล ะ
Internet
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานในลักษณะการประสานงานและการทางานเป็นทีม
- มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
- ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์การทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวั ดปทุมธานี และ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ าพระจั น ทร์ กรุ งเทพมหานคร และตามที่ ก องบริ ห าร
การวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบหมาย
- พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติ งานด้านการให้ ทุ น สนั บสนุน การวิจัย จากแหล่ งทุนต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยทาหน้าที่ ด้านธุรการ และประสานงานโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดประชุม/
สัมมนา/ ประชุมวิชาการ/ จัดการงานเอกสาร/ การจัดทาฐานข้อมูลโครงการ/ จัดทาโครงการ/ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. การรับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่
กลุ่มงานธุรการ กองบริหารการวิจัย อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ระหว่ างวัน ที่ 23 กั น ยายน 2563 – 7 ตุ ล าคม 2563 ในวัน ราชการ ภาคเช้ า เวลา 09.00 – 12.00 น.
ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2564 4441-79 ต่อ 1815
5. เอกสารที่ต้องนามายื่นในวันรับสมัคร
- สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
- สาเนาหลักสาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43
หรือ หนังสือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบรับรองการผ่านงาน การฝึกอบรม ผลการ
ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
6. เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติก รรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้สมัคร เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความรู้ ที่ อ าจใช้ เป็ น ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ง าน และความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ลู กจ้ างชั่ว คราวในตาแหน่ งดังกล่ าว ทางเว็บไซต์กองบริห ารการวิจัย มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ https://
research.tu.ac.th/ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

(นางพรพิมล บุญศิริ)
ผู้อานวยการกองบริหารการวิจัย
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ในระหวงางศึกษาตามนัยข้างต้นได้ทากิจกรรมตงอไปนี้ คือ (ระบุตามลาดับเวลากงอนหลังของการทากิจกรรม)

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

เหตุที่ออกจากงาน
(กรณีออกจากงาน)
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ดี
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เขียน
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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
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หมายเหตุ ข้อความใดทีเ่ นื้อที่ในใบสมัครไมงพอกรอก ให้ระบุเพิม่ เติมในใบแหทรก (ตามทีผ่ ู้สมัครจัดทาขึน้ )
แหล้วแหนบท้ายใบสมัคร

