ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่ อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตาแหน่งซึ่ งเป็ นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 6/2560
__________________
ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นพนักงาน
มหาวิท ยาลัย ในต าแหน่ ง ซึ่ งเป็ นสาขาและระดับ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ข าดแคลน ครั้ งที่ 6/2560 สั ง กัด ศู น ย์เ ครื่ อ งมื อ
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การวิ จ ัย ขั้น สู ง ส านั ก งานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ช้ ั นสู ง จึ ง ประกาศรั บ สมัค ร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
ก. ตาแหน่ งทีร่ ับสมัคร
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ (ระดับวุฒิปริ ญญาโท) จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,630 บาท
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทวั่ ไป
1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 ผูส้ มัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรื อผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
ตามความเหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร
1.4 สามารถปฏิบตั ิราชการได้ท้ งั ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพมหานคร
และตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
ได้รับวุฒิวทิ ยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรื อวุฒิวศิ วกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรื อวุฒิวศิ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
หรื อคุณวุฒิอื่นเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร ชีวเคมี
ชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ พันธุวศิ วกรรม หรื อสาขาใกล้เคียงด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร ชีวเคมี ชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์
พันธุวศิ วกรรม

-2ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ เป็ นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และตามภาระงานที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ค. การสมัคร
1. ผูป้ ระสงค์จะสมัคร สมัครได้ ต้งั แต่ วนั ที่ 12 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 ตามวันราชการ ในเวลา 09.00 – 15.30 น. งานบริ หารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสานักงาน
อธิ การบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ถนนพหลโยธิ น ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือ
ศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพมหานคร
สามารถดูประกาศรับสมัครงานของกองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ ทาง http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้ อข่ าวสมัครงาน
2. ผูส้ มัครสอบต้องยืน่ เอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบดังนี้
2.1 หลักฐานใบปริ ญญาบัตร หรือหนังสื อรับรองการศึกษา (โดยหนังสื อรับรองนั้น
ต้องระบุขอ้ ความที่สื่อถึงการสอบไล่ได้ทุกกระบวนวิชาตามหลักสู ตรปริ ญญา และ
มีวนั ที่สาเร็ จการศึกษา) และหลักฐานรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript)
พร้อมสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.3 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรื อผ่านการเกณฑ์ทหาร
พร้อมสาเนา 1 ฉบับเฉพาะเพศชาย
2.4 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดาขนาด 1 หรื อ 2 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จานวน 3 รู ป
2.5 ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเสี ยค่ าธรรมเนียมการคัดเลือก จานวน 100 บาท
ง.เกณฑ์ การคัดเลือก
1. ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทางานของผูเ้ ข้าสอบ
2. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผูร้ ่ วมงาน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ และหรื อทดสอบความถนัด ความสามารถความ
เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่สมัคร
ทั้งนีส้ าหรับในส่ วนของการสอบสั มภาษณ์ จะมีการสอบสั มภาษณ์ รวม 2 รอบ

-3จ. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก ตลอดจนวัน เวลา สถานทีค่ ัดเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและตาราง
การคัดเลือกในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ ตูป้ ระกาศกองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 1 ตึกสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี หรื อดูทางเว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อข่าวสมัครงาน
ฉ. การจ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดาเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากบัญชีผไู้ ด้รับการ
คัด เลื อ กตามล าดั บ ที่ ทั้ ง นี้ ผู ้ที่ ไ ด้ รั บ การจ้ า งจะต้ อ งเป็ นผู ้ผ่ า นการคั ด เลื อ กซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ ท ั่ ว ไปและ
คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ครบถ้ ว นตรงตามประกาศรั บ สมัค ร และจะต้ อ งได้ รั บ อนุ ม ัติ ก ารจ้ า งจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ช. เกณฑ์ การขึน้ บัญชี
การขึ้นบัญชี ผคู ้ ดั เลือกได้ ให้ข้ ึนบัญชีไว้เป็ นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่

27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
รักษาการแทนอธิการบดี
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