
       
 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตําแหน่ง “นักวิจัย” 
โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)” 

ดําเนินการวิจัยโดย 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สนับสนุนโดย 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน 

------------------------------------------------------------------------------ 
คุณสมบัติ 

- จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีประสบการณ์การวิจัย 
- มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทํางานวิจัย การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
- สามารถปฏิบัติหน้าท่ีนักวิจัยในชุมชน ตามระยะเวลาท่ีโครงการวิจัยกําหนด 
- สามารถเข้าร่วมประชุมหรือปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเรื่อง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  

อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
- หากเป็นผู้ท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพ้ืนท่ีวิจัย (จ.นครสวรรค์ และ จ.ตรัง) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
จํานวนรับ 

2 อัตรา 
 

พ้ืนท่ีวิจัย 
- พ้ืนท่ี 1 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
- พ้ืนท่ี 2 โรงเรียนบ้านบางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 

 
ค่าตอบแทน 

- เงินเดือน 20,000 บาท (สัญญา 1 ปี) 
- ไม่รวมค่าท่ีพักและค่าเดินทางไปทํางานในพ้ืนท่ี และการเดินทางกลับมาประชุมท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

(ศูนย์รังสิต) 
 
หลักฐานและเอกสารการสมัคร 

1. ใบสมัคร 1 ฉบับ (เอกสารแนบท่ี 1) 
2. สําเนาบัตรประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 
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4. สําเนาวุฒิการศึกษา 
5. สําเนาหน้าปกวิทยานิพนธ์ พร้อมบทคัดย่อ หรือ งานวิจัยท่ีเคยทํา หรือ หลักฐานช้ีแจงประสบการณ์การทํางานวิจัย 
6. กระดาษคําตอบข้อสอบข้อเขียน (เอกสารแนบที่ 2) 

 
การย่ืนใบสมัคร 
ส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์  .pdf และ zip file รวมเป็น 1 ไฟล์ มาท่ี หน่วยทรัพยากรบุคคล อีเมล์ hr-info@lsed.tu.ac.th 
ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันท่ี 2 กันยายน 2562 
 
สอบสัมภาษณ์ 

วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562 ณ ห้อง 413 ช้ัน 4 อาคารสิริวิทยลักษณ์ 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
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               ใบสมัคร 
การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ ตําแหน่งนักวิจัย 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

.................................................................................... 
 

 ประวัติส่วนตัว 
ช่ือ  –  นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว)           
วัน/เดือน/ปีเกิด                อายุ        ปี เช้ือชาติ          สัญชาติ           ศาสนา    หมู่โลหิต      
สถานภาพสมรส     โสด     สมรส     หย่า  บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี      
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต                                จังหวัด        
การรับราชการทหาร    ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว    ยังไม่ได้เกณฑ์     ได้รับการยกเว้นเพราะ    
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน   เลขท่ี  อาคาร/หมู่บ้าน   ซอย      ถนน    
แขวง  เขต     จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์    
ท่ีอยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก   เลขที่     อาคาร/หมู่บ้าน   ซอย      ถนน    
แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ     จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                        
โทรศัพท์(บ้าน)                 โทรศัพท์(มือถือ)                   Email …………………………………….. 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน  ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)        
ความสัมพันธ์     โทรศัพท์                            

 
 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อสถาบัน / ประเทศ ปีท่ีสําเร็จ 
การศึกษา

วุฒิท่ีได้รับ วิชาเอก คะแนน
เฉล่ีย 

ปริญญาโท      
 

ปริญญาตรี      

อ่ืนๆ      
 

 
 

 วิทยานิพนธ์ 
1.                
2.                
3.               
 

 

ติดรูป 
1 – 1.5 น้ิว 

เอกสารแนบท่ี 1 
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 รางวัลและทุนท่ีเคยได้รับ 
1.                
2.                
3.                
 

 ประวัติการดูงานหรือฝึกอบรม 
1.                
2.                
3.                
 

 กิจกรรมท่ีเคยทําในสถาบันการศึกษา 
1.                
2.                
3.                

 

 ประวัติการทํางาน  (เรียงตามลําดับปัจจุบัน – อดีต) 
1. ช่ือสถานประกอบการ    เลขท่ี           อาคาร                       ถนน                
แขวง/ตําบล                     เขต/อําเภอ                          จังหวัด                        รหัสไปรษณีย์.............................................             
โทรศัพท์                          ตําแหน่ง    ฝ่าย/แผนก/หน่วย                           
หน้าท่ีความรับผิดชอบ            
                                                                                                                  
ระยะเวลาทํางาน  ต้ังแต่เดือน   พ.ศ.   ถึงเดือน    พ.ศ.                   
เงินเดือนครั้งสุดท้าย   บาท  สาเหตุท่ีออก         
ช่ือ – นามสกุล หัวหน้างานช้ันต้น      ตําแหน่ง      
 
2. ช่ือสถานประกอบการ    เลขท่ี           อาคาร                       ถนน                
แขวง/ตําบล                     เขต/อําเภอ                          จังหวัด                        รหัสไปรษณีย์.............................................             
โทรศัพท์                          ตําแหน่ง    ฝ่าย/แผนก/หน่วย                           
หน้าท่ีความรับผิดชอบ            
                                                                                                                  
ระยะเวลาทํางาน  ต้ังแต่เดือน   พ.ศ.   ถึงเดือน    พ.ศ.                   
เงินเดือนครั้งสุดท้าย   บาท  สาเหตุท่ีออก         
ช่ือ – นามสกุล หัวหน้างานช้ันต้น      ตําแหน่ง      
ระยะเวลาทํางาน  ต้ังแต่เดือน   พ.ศ.   ถึงเดือน    พ.ศ.                   
เงินเดือนครั้งสุดท้าย   บาท  สาเหตุท่ีออก         
ช่ือ – นามสกุล หัวหน้างานช้ันต้น      ตําแหน่ง      
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 ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

ภาษา 
การพูด การอ่าน การเขียน 

พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก 
          
          

 
 บุคคลท่ีไม่ใช่ญาติท่ีสามารถรับรองท่านได้ 

ช่ือ - นามสกุล ความสัมพันธ์ อาชีพ ตําแหน่ง โทรศัพท์ 
1.     
2.     
3.     

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามประวัติของข้าพเจ้าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมให้เจ้าหน้าท่ี
ของสถาบันตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลท่ีอ้างอิงต่างๆ ดังกล่าวได้   
   
 
       ลงช่ือ       
              (      ) 
      วันท่ี    เดือน    พ.ศ.    

หมายเหตุ    

ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎ ก.พ.อ. ดังต่อไปน้ี 
1. วัณโรคในระยะอันตราย 
2. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
3. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
4. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
5. โรคทางจิตท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
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ข้อสอบข้อเขียน 
1. ท่านมีมุมมองหรือทัศนคติต่อการทํางานในชุมชนและลงภาคสนามอย่างไร 
2. จงอธิบาย PAR ในมิติท่ีเป็นท้ังความคิดและเครื่องมือการทํางานในชุมชน 
 
หมายเหตุ: ความยาวท้ัง 2 ข้อรวมแล้วไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  
Font: TH Sarabun ขนาด 16 pt (โปรแกรม MS Word)  
 

เอกสารแนบท่ี 2 


