ประกำศรับสมัครพนักงำน
สังกัด สถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่ง

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนเครือข่ำยวิจัยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนบน
ปฏิบัติงำนในภำรกิจ ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
จำนวน 1 คน
ปฏิบัติงำนในภำรกิจ ฝ่ำยจริยธรรมและมำตรฐำนกำรวิจัย
จำนวน 1 คน

จำนวน

2 คน (สัญญาจ้างปีต่อปี)

อัตรำค่ำจ้ำง

วุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 17,200 บาท

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ตา่ กว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
4. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งให้เป็นไปตามทีสภา
สถาบันอุดมศึกษาก่าหนด
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น MS Word, Excel, Power
Point, Internet, E-mail ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
6. มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซือสัตย์ อดทน และสามารถท่างานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
8. มีทักษะการสือสารภาษาไทยดีมากและภาษาอังกฤษในเกณฑ์อ่านออกเขียนได้
9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ตำแหน่ง

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนเครือข่ำยวิจัยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนบน
ปฏิบัติงำนในภำรกิจ ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ

จำนวน 1 คน

ข้อกำหนดภำระงำน (Term of Reference)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นทีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท่างานปฏิบัติงาน
เกียวกับงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก่ากับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
1.ด้ำนปฏิบัติกำร
1.1 เขียน / จัดโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา อย่างครบวงจร
1.2 เกษียนหนังสือราชการทีเกียวข้องกับงานวิจัย งานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
งานส่านักงาน ร่าง พิมพ์ ทาน หนังสือราชการข้อมูลโครงการวิจัยทีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
1.3 ด่าเนินการจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานวิจัย งานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบน งานส่านักงาน
1.4 ด่าเนินการรับ-ส่งแบบฟอร์ม บันทึก และเอกสารต่างๆ ให้ตรงตามก่าหนดเวลา
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1.5 ด่าเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งหมดของงานวิจัย งานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
งานส่านักงานทีได้รับมอบหมาย
1.6 ด่าเนินการจัดระบบวิธีการสืบค้นโครงร่างการวิจัยทีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ และจัดท่ารายงานการประชุม
1.8 ด่าเนินการเกียวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทีพิจารณาโครงการวิจัยทีได้รับมอบหมาย
1.9 ด่าเนินการจัดท่าสรุปผลการด่าเนินงานประจ่าปี
1.10 ด่าเนินการจัดท่างานบริหารจัดการวิจัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน / เงินรายได้มหาวิทยาลัย / เงินรายได้
หน่วยงาน คณะ สถาบัน ส่านัก)
1.11 ผลิ ต เอกสารต่ างๆ เพื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานตามภารกิจ ของหน่ ว ยงาน และปฏิ บั ติ ห น้ า ที อื นที
เกียวข้องตามทีได้รับมอบหมาย
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการท่างานทีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท่างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพือให้การด่าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทีก่าหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
3.1 ด่าเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการวิจัย งานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน
3.2 ด่าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาโครงการวิจัย
4. ด้ำนกำรบริกำร
4.1 ให้ค่าปรึกษา แนะน่าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรืองต่างๆ เกียวกับงานในหน้าที เพือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ทีเป็นประโยชน์
4.2 จัด เก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกียวกับด้านวิชาการศึกษาเพื อให้บุคลากรทั้ ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก่าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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ตำแหน่ง

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนเครือข่ำยวิจัยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนบน
ปฏิบัติงำนในภำรกิจ ฝ่ำยจริยธรรมและมำตรฐำนกำรวิจัย
จำนวน 1 คน

ข้อกำหนดภำระงำน (Term of Reference)
ปฏิบัติงานทีเกียวกับงานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทียากพอสมควรโดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือ
ค่าสังอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การก่ากับตรวจสอบเฉพาะกรณีทีจ่าเป็นและปฏิบัติตามหน้าทีอืนทีได้รับมอบหมาย
ซึงลักษณะงานทีปฏิบัติทียากพอสมควรเกียวกับงานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยปฏิบัติหน้าทีอย่างใด
อย่างหนึงหรือหลายอย่าง เช่น ด่าเนินการรับ -ส่งแบบฟอร์ม บันทึก เอกสารต่างๆ ด่าเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งหมดของ
คณะกรรมการฯ ตามข้อก่าหนดใน SOPs ด่าเนินการจัดระบบวิธีการพิจารณาโครงการวิจัยทีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมส่าหรับพิจารณาโครงการวิจัยทีท่าในมนุษย์ ด่าเนินการเกียวกับการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ด่าเนินการจัดท่าสรุปผลการด่าเนินงานประจ่าปี ด่าเนินการจัดพิมพ์คู่มือวิธีการด่าเนินงานตาม
มาตรฐานของคณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย พร้อมให้ค่าปรึกษาแนะน่า ตอบปัญหาและชี้แนะ
เกียวกับงานในหน้าที และปฏิบัติหน้าทีอืนทีเกียวข้อง
ปฏิบัติงานทีเกียวกับงานมาตรฐานก่ากับดูแลการด่าเนินการต่อสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทียากพอสมควร
โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือค่าสังอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การก่ากับตรวจสอบเฉพาะกรณีทีจ่าเป็นและปฏิบัติตาม
หน้าทีอืนทีได้รับมอบหมาย ซึงลักษณะงานทีปฏิบัติทียากพอสมควรเกียวกับงานงานมาตรฐานก่ากับดูแลการด่าเนินการ
ต่อสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติหน้าทีอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง เช่น ด่าเนินการรับ -ส่งแบบฟอร์ม
บันทึก เอกสารต่างๆ ด่าเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งหมดของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบสารบรรณ ด่าเนินการจัดระบบ
วิธีการพิจารณาโครงร่างวิจัยทีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการก่ากับดูแลการด่าเนินการต่อ
สัต ว์ เพื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ ด่ า เนิ น การเกียวกับ การเบิ กจ่ ายค่าตอบแทนผู้ ท รงคุณ วุฒิ ด่ าเนิ น การจั ด ท่ าสรุป ผล
การด่ าเนิ น งานประจ่ า ปี ด่ า เนิ น การจั ด พิ ม พ์ คู่มื อการด่ าเนิ น งานตามมาตรฐานของคณะกรรมการก่า กับ ดู แ ลการ
ด่ า เนิ น การต่ อ สั ต ว์ เพื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ ปฏิ บั ติ งานอื นๆ ตามที ได้ รับ มอบหมาย พร้อ มให้ ค่ า ปรึกษาแนะน่ า
ตอบปัญหาและชี้แนะเกียวกับงานในหน้าที และปฏิบัติหน้าทีอืนทีเกียวข้อง
ปฏิบัติงานทีเกียวกับงานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ทียากพอสมควรโดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือ
ค่าสังอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การก่ากับตรวจสอบเฉพาะกรณีทีจ่าเป็นและปฏิบัติตามหน้าทีอืนทีได้รับมอบหมาย ซึง
ลักษณะงานทีปฏิบัติทียากพอสมควรเกียวกับงานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยปฏิบัติหน้าทีอย่างใดอย่าง
หนึงหรือหลายอย่าง เช่น ด่าเนินการรับ -ส่งแบบฟอร์ม บันทึก เอกสารต่างๆ ด่าเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งหมดของคณะ
กรรมการฯ ตามระเบี ย บสารบรรณ ด่ าเนิ น การจัด ระบบวิธีการพิ จ ารณาโครงร่างวิ จัย ที ได้ รับ อย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ
ด่า เนิ น การประชุม คณะกรรมการควบคุม ความปลอดภัย ทางชีว ภาพ ด่ าเนิ น การเกียวกับ การเบิ กจ่ ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด่าเนินการจัดท่าสรุปผลการด่าเนินงานประจ่าปี ด่าเนินการจัดพิมพ์คู่มือการด่าเนินงานตามมาตรฐานของ
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ปฏิบัติงานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย พร้อมให้ค่าปรึกษาแนะน่า
ตอบปัญหาและชี้แนะเกียวกับงานในหน้าที และปฏิบัติหน้าทีอืนทีเกียวข้อง
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1.ด้ำนปฏิบัติกำร
งำนมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (หลัก)
1. เกษี ย นหนั ง สื อ ราชการที เกี ยวข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ร่ า ง พิ ม พ์ ทาน หนั ง สื อ ราชการข้ อ มู ล โครงการวิ จั ย
ทีขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ด่ า เนิ น การจั ด เตรี ย มแบบฟอร์ ม ต่ า งๆ ที เกี ยวข้ อ งกั บ การขอรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรม
ส่าหรับพิจารณาโครงการวิจัยทีท่าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ด่าเนินการเกียวกับกระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. ด่าเนินการรับ-ส่งแบบฟอร์ม บันทึก เอกสารต่างๆ ให้ตรงตามก่าหนดเวลา
5. ด่าเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งหมดของคณะกรรมการฯ ตามข้อก่าหนดใน SOPs
6. ด่าเนินการจัดระบบวิธีการพิจารณาโครงการวิจัยทีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมส่าหรับพิจารณาโครงการวิจัยทีท่าในมนุษย์
8. ด่าเนินการเกียวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ด่าเนินการจัดท่าสรุปผลการด่าเนินงานประจ่าปี
10. ด่าเนิ นการจัดพิมพ์คู่มือวิธีการด่าเนิ นงานตามมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมส่าพรับพิจารณา
โครงการวิจัยทีท่าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. ปฏิบัติงานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
งำนมำตรฐำนกำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
1. เกษียนหนังสือราชการทีเกียวข้องกับงานวิจยั ร่าง พิมพ์ ทาน หนังสือราชการข้อมูลโครงการวิจัย
ทีขอรับการประเมินจรรณยาบรรณการด่าเนินการต่อสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
2. ด่ า เนิ น การจั ด เตรี ย มแบบฟอร์ม ต่ างๆ ที เกียวข้องกับ การขอรับ รองจากคณะกรรมการก่า กับ ดู แ ลการ
ด่าเนินการต่อสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ด่าเนินการเกียวกับกระบวนการขอรับรองการด่าเนินการต่อสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
4. ด่าเนินการรับ-ส่งแบบฟอร์ม บันทึก เอกสารต่างๆ ให้ตรงตามก่าหนดเวลา
5. ด่าเนินการจัดเก็บเอกสารทัง้ หมดของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบสารบรรณ
6. ด่าเนินการจัดระบบวิธีการพิจารณาโครงร่างวิจัยทีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการก่ากับดูแลการด่าเนินการต่อสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
8. ด่าเนินการเกียวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ
9. ด่าเนินการจัดท่าสรุปผลการด่าเนินงานประจ่าปี
10. ด่าเนินการจัดพิมพ์คู่มือการด่าเนินงานตามมาตรฐานของคณะกรรมการก่ากับดูแลการด่าเนินการต่อสัตว์
เพืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. ปฏิบัติงานอืน ๆ ตามทีได้รบั มอบหมาย
งำนมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ
1. เกษี ย นหนั ง สื อ ราชการที เกี ยวข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ร่ า ง พิ ม พ์ ทาน หนั ง สื อ ราชการข้ อ มู ล โครงการวิ จั ย
ทีขอรับการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ
2. ด่าเนินการจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ทีเกียวข้องกับการขอรับรองจากคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
3. ด่าเนินการเกียวกับกระบวนการขอรับรองความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ
4. ด่าเนินการรับ-ส่งแบบฟอร์ม บันทึก เอกสารต่างๆ ให้ตรงตามก่าหนดเวลา
5. ด่าเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งหมดของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบสารบรรณ
6. ด่าเนินการจัดระบบวิธีการพิจารณาโครงร่างวิจัยทีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
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7. ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
8. ด่าเนินการเกียวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ด่าเนินการจัดท่าสรุปผลการด่าเนินงานประจ่าปี
10. ด่าเนินการจัดพิมพ์คู่มือการด่าเนินงานตามมาตรฐานของคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
11. ปฏิบัติงานอืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการท่างานทีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท่างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพือให้การด่าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทีก่าหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
3.1 ด่าเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการวิจัย งานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน
3.2 ด่าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาโครงการวิจัย
4. ด้ำนกำรบริกำร
4.1 ให้ค่าปรึกษา แนะน่าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรืองต่างๆ เกียวกับงานในหน้าที เพือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ทีเป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกียวกับด้านวิ ชาการศึกษาเพื อให้บุคลากรทั้ ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก่าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5.1 คณะอนุกรรมการท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
5.2 สนับสนุนงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
5.3 สนับสนุนการประชุมประจ่าสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
5.4 สนับสนุนกิจกรรม 5 ส.
หลักฐำนที่ใช้สมัคร
1. ส่าเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ่านวน 1 ฉบับ
2. ส่าเนาวุฒิการศึกษา จ่านวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด่า 3 x 4 ซ.ม. จ่านวน 3 รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
4. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน จ่านวน 1 ฉบับ
5. ส่าเนาทะเบียนบ้าน จ่านวน 1 ฉบับ
6. ส่าเนาหลักฐานอืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส่าคัญการสมรส ใบเปลียนชือ – ชือสกุล (กรณีทีมีการเปลียนแปลงชือ
หรือชือสกุล) เป็นต้น จ่านวนอย่างละ 1 ฉบับ
7. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารใบ สด.9 จ่านวน 1 ฉบับ
วัน เวลำ สถำนที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ ส มั ค รสามารถยื นใบสมั ค รได้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ ถึ ง วั น ที 15 มี น าคม 2562 ในวั น และเวลาท่ า การ
(เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช
บัวศรี
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถำนที่สอบ
ประกาศรายชื อผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ และวั น สอบ จะแจ้ ง ให้ ท ราบภายหลั ง สอบถามรายละเอี ย ดเพิ มเติ ม
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11085

