ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่ อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนุบสนุนวิชาการ
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ
--------------------------------------------ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ จะขยายเวลารับสมัคร
บุคคล เพื่อจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนุบสนุนวิชาการ ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ ปฏิบตั ิงานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก.

ตาแหน่งที่รับสมัคร
นักวิทยาศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
(อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท)

ข. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1 คุณสมบัติทวั่ ไป
1.1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริ หารบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 11
1.2. ผูส้ มัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรื อผ่านการเกณฑ์ทหาร
1.3 สามารถปฏิบตั ิงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จังหวัดลาปางได้
2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรื อคุณวุฒิอื่นเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ในสาขาฟิ สิ กส์
ค. การรับสมัคร
1. ผูป้ ระสงค์จะเข้ารั บการคัดเลื อกติ ดต่ อขอรั บใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริ หารและธุ รการ
สานักบริ หารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตามวันและเวลาราชการในเวลา
09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หรื อดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sci.tu.ac.th/download_forms/
เลือก หัวข้อ “ใบสมัครตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย”

-22. หลักฐานที่ตอ้ งยื่นพร้อมใบสมัคร
2.1 หลักฐานการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสาเนา
อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรื อผ่านการเกณฑ์ทหาร
พร้อมสาเนา 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
2.4 รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่ แว่นตาดา ขนาด 1 หรื อ 2 นิ้ว
จานวน 1 รู ป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
2.5 ใบรับรองแพทย์2.6 ผลการทดสอบความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET และ TU-STEP
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิ ดรับสมัคร
ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา
2.7 ผลการทดสอบความรู ้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่
เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดงั กล่าวจนถึงวันปิ ดรับสมัคร
หรื อผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดงั กล่าวจนถึงวันปิ ดรับสมัคร
2.8 ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องชาระค่าธรรมเนียมสมัคร จานวน 100 บาท
ง. หลักเกณฑ์ คัดเลือก
1. ทดสอบข้อเขียน (ทดสอบความรู ้เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตาแหน่ง และหรื อทดสอบการ
ปฏิบตั ิงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึ กษา ประวัติ
การทางานของผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่ น ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สัย ทัศ นคติ การปรั บ ตัวเข้า กับ ผู ร้ ่ ว มงาน สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม
ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ เชาว์ปั ญ ญา และบุ ค ลิ ก ภาพด้า นต่ า งๆ และหรื อทดสอบความถนั ด
ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฎิบตั ิงานในตาแหน่งที่สมัคร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3. เกณฑ์ผผู ้ า่ นการคัดเลือก จะต้องได้รับคะแนนด้านความรู ้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตาแหน่ง และ
หรื อทดสอบการปฏิบตั ิ งานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม การสอบสัมภาษณ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของคะแนนเต็ม และได้คะแนนในส่ วนทดสอบความรู ้ เกี่ ยวข้องกับวิชาเฉพาะตาแหน่ ง และหรื อ
ทดสอบการปฏิบตั ิงานในขั้นตอนที่ 1 และส่ วนการสัมภาษณ์ข้ นั ตอนที่ 2 รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
ของคะแนนรวมทั้ง 2 ส่ วน

-3จ. การประกาศรายชื่ อผู้มสี ิ ทธิเข้ ารับการคัดเลือก และ ตารางการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนวัน
เวลาและสถานที่คดั เลือก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ สานักงานเลขานุ การ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์รังสิ ต และทางเว็บไซต์
http://www.sci.tu.ac.th/category/recruitment/
ฉ. การจ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดาเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ตามลาดับที่ ทั้งนี้ ผไู ้ ด้รับการจ้างจะต้องเป็ นผูผ้ ่านการคัดเลือกซึ่ งมีคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ ง ครบถ้ว นตรงตามประกาศรั บ สมัค ร และจะต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ ก ารจ้า งจากมหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์แล้วด้วย
ช. เกณฑ์ การขึน้ บัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะขึ้นบัญชีผไู ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่
ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ปกรณ์ เสริ มสุ ข)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นพรัตน์ พิมพ์/ทาน

