ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตาแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1/2561
______________________________________
ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในตาแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1/2561 สังกัดสานักงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชั้นสูง จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
ก. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) ตาแหน่งที่ 1 สาขาเคมี
จานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,630 บาท
2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) ตาแหน่งที่ 2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,630 บาท
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ตามความเหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร
1.4 สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
และตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) ตาแหน่งที่ 1 สาขาเคมี
ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
หรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ วิศวกรรมเคมี
หรือสาขาใกล้เคียงด้านเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ หรือ วิศวกรรมเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และตามภาระงานที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

-22.2 ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) ตาแหน่งที่ 2
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
หรือคุณวุฒิอื่นเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร
ชีวเคมี ชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ พันธุวิศวกรรม จุลชีววิทยา หรือ
สาขาใกล้เคียงด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร ชีวเคมี ชีววิทยา
พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ พันธุวิศวกรรม จุลชีววิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และตามภาระงานที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ค. การสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 12 กันยายน
2561 ตามวันราชการ ในเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์
ตึกสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ใบสมัคร ขอรับได้ ณ สถานที่รับสมัครสอบ หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อแบบฟอร์ม และเลือกหัวข้อใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
สามารถดูประกาศรับสมัครงานของกองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ทาง http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อข่าวสมัครงาน
2. ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบดังนี้
2.1 หลักฐานใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการศึกษา (โดยหนังสือรับรองนั้น
ต้องระบุข้อความที่สื่อถึงการสอบไล่ได้ทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรปริญญา และ
มีวันที่สาเร็จการศึกษา) และหลักฐานรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript)
พร้อมสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
อย่างละ 1 ฉบับ
2.3 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
พร้อมสาเนา 1 ฉบับ เฉพาะเพศชาย
2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดาขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 รูป
2.5 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดเลือก จานวน 100 บาท

-3ง.เกณฑ์การคัดเลือก
1. ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทางานของผู้เข้าสอบ
2. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ และหรือทดสอบความถนัด ความสามารถความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่สมัคร
ทั้งนี้สาหรับในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ จะมีการสอบสัมภาษณ์ รวม 2 รอบ
จ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและตารางการ
คัดเลือกในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ตู้ประกาศกองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 1 ตึกสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีหรือดูทางเว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อข่าวสมัครงาน
ฉ. การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดาเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกตามลาดับที่ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องได้รับอนุมัติการจ้างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ช. เกณฑ์การขึ้นบัญชี
การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ให้ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
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(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
อธิการบดี
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