บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มธ.ศูนย์รังสิ ต โทร (82) 1891-2 โทรสาร 0-2564-2904
ที่ ศธ 0516.02(3) / ว 495
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่ วมโครงการอบรมหลักสู ตรภาษาอังกฤษ TU-STEPS สาหรับพนักงานเงินรายได้ รุ่ นที่ 1
เรียน หน่ วยงาน
ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธี การเปลี่ ยนสถานภาพพนักงาน
เงิ น รายได้ไ ปเป็ นพนัก งานมหาวิท ยาลัย (ชื่ อ ส่ ว นงาน) พ.ศ. 2559 โดยน าผลการทดสอบภาษาอัง กฤษ
TU-STEPS มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยของ
ส่ วนงาน นั้น
ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยงานพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง ก าหนดจัด โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษหลักสู ตร TU-STEPS ประจาปี 2561 รุ่ นที่ 1 (หลักสู ตร 26 ชัว่ โมง) สาหรับพนักงานเงินรายได้
หน่ วยงานที่ต้องการเตรี ย มความพร้ อมในการสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ TU-STEPS ที่ส ถาบันภาษา มธ.
จัดขึ้น โดยมีรายละเอียดโครงการอบรมดังนี้
หลักสู ตร รับสมัคร/ชาระเงิน วัน/เวลาอบรม
TU-STEPS 22 ธ.ค.60
30 ม.ค. 1,6,8,13,
– 15 ม.ค. 61
15,20,22,27 ก.พ.
รุ่นที่ 1
6,8,13,15 มี.ค. 2561
เวลา 09.00-11.00 น.
ณ มธ.ศูนย์รังสิ ต

คุณสมบัต/ิ เงือ่ นไข
-จานวนรับสมัคร
25 คน/รุ่ น

วิธีสมัคร
-ส่งใบสมัครพร้ อมสาเนาใบเสร็จ
รับเงินค่ าลงทะเบียน โดยส่งด้วย
ตนเองหรื อทางโทรสาร 02-5642-904
-ค่ าลงทะเบียนอบรม
ที่กองทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คนละ 800 บาท
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิ ต
ภายในช่วงเวลาที่กาหนด
-คุณสมบัติ
-ชาระเงินค่าลงทะเบียนที่งานการเงิน
1.พนักงานเงินรายได้ และ
กองคลัง อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 2 มธ.
2.วุฒิการศึกษาระดับ
ศูนย์รังสิ ต หรื องานการเงิน ตึกโดม ชั้น1
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป และ
มธ.ท่าพระจันทร์ ภายในช่วงเวลาที่กาหนด
3.สามารถเข้ารับการอบรม
(ในใบเสร็จรับเงินต้ องระบุร่ ุนทีจ่ ะเข้ าอบรม)
ได้ตลอดหลักสูตร และ
4.มีความรู ้ภาษาอังกฤษ -พิมพ์ใบสมัคร/ตรวจสอบรายชื่อ
และสถานที่อบรมได้ที่เว็บไซต์
ระดับพอใช้ข้ ึนไป
กองทรัพยากรมนุษย์http://hrfs.person.tu.ac.th

หมายเหตุ : 1.วัน เวลา และสถานที่อบรมที่แน่ นอนจะแจ้ งไปยังหน่ วยงานต้ นสังกัดในภายหลัง
2.จานวนคนเข้ าอบรมรุ่นละ 25 คน หากจานวนผู้สมัครฯไม่ ถึง 25 คนจะไม่ สามารถเปิ ดกลุ่มอบรมได้ จาเป็ นต้ องย้ ายกลุ่มไปอบรมในรุ่ นถัดไป

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดแจ้งและพิจารณาส่ งบุคลากรเข้าร่ วมโครงการดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิง่
(รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ)
รักษาการแทนในตาแหน่งผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสู ตร TU-STEPS สาหรับพนักงานเงินรายได้
รุ่ นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ มธ. ศูนย์รังสิ ต
-------------------------------------หลักการและเหตุผล
ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานเงิน
รายได้ไปเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยของส่ วนงาน พ.ศ. 2559 โดยนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-STEPS
มาใช้เป็ นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ นั้น
ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง เห็ น ควรจัด โครงการอบรมภาษาอัง กฤษหลัก สู ต ร TU-STEPS
สาหรับพนักงานเงินรายได้ ขึ้น เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษ TU-STEPS ที่สถาบัน
ภาษา มธ. จัดขึ้น รายละเอียดโครงการดังนี้
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้บุคลากรที่เป็ นพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้พฒั นาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-STEPS
คุณสมบัติและจานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ จานวน 25 คน/รุ่ น
1. พนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
2. วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป และ
3. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสู ตร และ
4. มีความรู ้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ข้ ึนไป
ค่ าใช้ จ่าย ค่ าลงทะเบียนคนละ 800 บาท (ตลอดหลักสู ตร 26 ชัว่ โมง)
วิทยากร วิทยากรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัน เวลา และสถานที่ ระยะเวลาการอบรมประมาณ 26 ชั่วโมง จานวน 7 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วันๆ 2 ชั่วโมง
กาหนดจัดอบรมในช่วงเวลาดังนี้
รุ่ นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
(สัปดาห์ละ 2 วันๆละ 2 ชัว่ โมง) ณ มธ. ศูนย์รังสิ ต
รับสมัครและชาระเงิน ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 30 มกราคม 2561
หมายเหตุ : 1. วัน เวลา และสถานทีอ่ บรมทีแ่ น่ นอนจะแจ้ งไปยังหน่ วยงานต้ นสังกัดในภายหลัง
2. จานวนคนเข้ าอบรมรุ่นละ 25 คน หากจานวนผู้สมัครฯไม่ ถึง 25 คนจะไม่ สามารถเปิ ดกลุ่มอบรมได้ จาเป็ น
ต้ องย้ ายกลุ่มไปอบรมในรุ่นถัดไป

การรับสมัครและการชาระค่ าสมัคร
-ส่ งใบสมัครพร้ อมสาเนาใบเสร็จรับเงินค่ าลงทะเบียน
ด้วยตนเองหรื อทางโทรสาร 0-2564-2904 ที่กองทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาคารสานักงานอธิ การบดี ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิ ต ภายในช่วงเวลาที่กาหนด
-ชาระค่ าลงทะเบียนคนละ 800 บาท ที่งานการเงิน กองคลัง อาคารสานักงานอธิ การบดี ชั้น 2 มธ.
ศูนย์รังสิ ต หรื อ งานการเงิน ตึกโดมชั้น 1 มธ.ท่าพระจันทร์ และได้โปรดส่ งสาเนาใบเสร็ จรับเงินไปที่ งาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ ภายในช่วงเวลาที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2564-4440 - 79 ต่อ 1891 - 2
โทรสาร 0-2564-2904 ผูป้ ระสานงาน นายพิพฒั น์ บุตโต
การประเมินผล
1. การประเมินผลด้วยการให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมกรอกแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม

ใบสมัคร
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษหลักสู ตร TU-STEPS ประจำปี 2561 รุ่ นที่ 1 สำหรับพนักงำนเงินรำยได้
ระหว่ำงวันที่ 30 มกรำคม – 15 มีนำคม 2560 เวลำ 09.00 – 11.00 น. ณ มธ. ศูนย์ รังสิ ต
จัดโดย งำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กองทรัพยำกรมนุษย์

คาชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลด้ วยตัวบรรจงและชัดเจน
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย / นาง/นางสาว ..................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss.............................................................................. (โปรดกรอกด้ วยตัวพิมพ์ใหญ่ )
ชื่อเล่น (ภาษาไทย)...............................................ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ)..................................................
ตาแหน่ง...............................สังกัดงานหน่วยงาน........................ เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน)...............................
หมายเลขบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์ มธ. ของท่านคือ (กรณี ไม่สามารถอบรมได้และต้องโอนเงินค่าลงทะเบียนคืนให้ผสู้ มัคร)
ชื่อ-นามสกุล......................................................................
หมายเลขบัญชีสหกรณ์ มธ................................................
2. ข้ อมูลอืน่ ๆ
1.ท่านมีความรู ้ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับใด
 ระดับน้อย  ระดับปานกลาง  ระดับดี
 ระดับดีมาก
2. ท่านเคยเข้ารับการอบรมโครงการ TU-STEPS ที่มหาวิทยาลัยจัดหรื อไม่
 เคย รุ่ นที่/ปี .................  ไม่เคย
3.ท่านสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสู ตร (26 ชัว่ โมง) หรื อไม่
 ได้ตลอดหลักสู ตร
 ไม่ได้ เพราะ.................................................

โปรดส่ งใบสมัครพร้ อมแนบสำเนำใบเสร็จรับเงิน
โดยส่ งด้วยตนเอง หรื อทางโทรสาร 02-5642904 ที่งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารสานักงานอธิ การบดี ชั้น 3 มธ.
ศูนย์รังสิ ต ทั้งนี้ตอ้ งมีสาเนาใบเสร็ จรับเงินฯ แนบมาพร้อมด้วยจึงจะถือว่ามีสิทธิ์ เข้าอบรม
หมำยเหตุ : ตรวจสอบรายชื่อผูเ้ ข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ http://hrfs.person.tu.ac.th ตั้งแต่ วนั ที่ 16 มกรำคม 2560 เป็ นต้ นไป

