ที่ปรึกษาวิ ชาการสาหรับโครงการวิ จยั ระยะสัน้
หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยในประเทศไทย”
ตาแหน่ ง: ทีป่ รึกษาวิชาการ
สถานที่: แบบผสมผสาน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์-ออนไลน์)
ลักษณะการจ้างงาน: พาร์ทไทม์ มีค่าตอบแทน
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน -อุษาคเนย์ (German-Southeast Asian
Center of Excellence for Public Policy and Good Governance; CPG) เป็ น สถาบัน การศึก ษาและคลัง
สมอง สังกัด ณ คณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ CPG เกิดขึ้นจากการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Frankfurt มหาวิทยาลัย Muenster ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็ น 1 ใน 5 ของศูนย์ความเป็ นเลิศทัวโลกจั
่
ดตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ภายใต้
โครงการความเป็ น เลิศ ของรัฐ บาลสหพัน ธรัฐ เยอรมนี ทัง้ นี้ ย ัง ได้ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น จากกระทรวงการ
ต่างประเทศและได้รบั การสนับสนุ นด้านการบริหารจากองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการเยอรมนี (German
Academic Exchange Service; DAAD)
รายละเอียดงานโดยย่อ
ศูนย์ CPG ก าลังมองหาที่ปรึก ษาทางวิชาการเพื่อ ให้การสนับสนุ นอย่างมืออาชีพในทุ กด้านในการวิจยั
เกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ในประเทศไทยและการสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง ๆ ในระยะเวลา 8 สัปดาห์
ทีป่ รึกษาวิชาการจะให้การสนับสนุนเอกสารนโยบายของโครงงานวิจยั และการจัดประชุม สัมมนาทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีจ่ ะจัดขึน้ ในเดือนตุลาคมนี้ทก่ี รุงเทพมหานคร
ทีป่ รึกษาทางวิชาการจะทางานภายใต้การกากับดูแลของผู้ รบั ผิดชอบหลักของโครงการ และบางหน้าที่งาน
ต้องใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจอย่างอิสระ
ต าแหน่ ง งานนี้ เ ป็ นการท างานในรู ป แบบผสมผสาน โดยต้ อ งสามารถเข้า มาท างานที่ส านั ก งานใน
กรุงเทพมหานครของศูนย์ CPG ได้อย่างสม่าเสมอในบางช่วงวันเวลาทาการ และบางช่วงเวลาสามารถเลือก
ทีจ่ ะทางานจากระยะไกลได้
ผูส้ มัครทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมจะถูกจ้างงานอย่างเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ใบสมัครจะได้รบั การตรวจสอบ
เป็ นระยะๆ จนกว่ากระบวนการคัดเลือกผูส้ มัครจะเสร็จสิน้
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ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
ท่ามกลางภาระงานอื่น ๆ ทีอ่ าจเป็ นไปได้ ทีป่ รึกษาทางวิชาการมีภาระหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
• รวบรวมเอกสาร บทความ และข้อ มูล อื่น ๆ ตามค าแนะน าจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ รวมถึง ห้อ งสมุ ด
ฐานข้อมูล เอกสารราชการ และการติดต่อส่วนบุคคล
• จัดทารายงานทางวิชาการและบันทึกการประชุม สัมมนา
• สร้างและดูแลจัดการแผ่นตารางงานและฐานข้อมูล
• สังเคราะห์งานวิจยั
• ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา สือ่ สาร และออกแบบผลการวิจยั ไปยังผูฟ้ ั งทีห่ ลากหลาย
• มีส่วนร่วมในการวางแผนและดาเนินการในการจัดงานประชุม สัมมนาวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิจยั
• ติดต่อสือ่ สารและประสานงานกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ประสบการณ์ ทักษะ และคุณสมบัติ
จาเป็ น
•
•
•
•

นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (LLB), นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต (จะได้การพิจารณาเป็ นพิเศษ)
สือ่ สารภาษาไทยได้ดมี ากทัง้ การพูดและเขียน, มีทกั ษะภาษาอังกฤษทีด่ ี
สามารถสือ่ สารและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกระดับอย่างเป็ นมืออาชีพ
ทักษะการจัดการดีเยีย่ มและมีความสามารถในการทางานอย่างละเอียดและแม่นยา

เพิ่ มเติ ม
• ประสบการณ์การทางานในการให้ความช่วยเหลือด้านการวิจยั และ/หรือ มีความสามารถในการ
ทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายวิจยั ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างจากัด
• มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการระงับข้อพิพาททางเลือก การสือ่ สารกับนักกฎหมายและลูกความ จาก
ภูมหิ ลังทางวิชาชีพต่างๆ เช่น ผูพ้ พิ ากษา ทนายความในสานักงานกฎหมาย ลูกค้าในอุตสาหกรรม
ฯลฯ
ปริ มาณงานและค่าตอบแทน
ตาแหน่ งงานนี้คาดว่าจะเริม่ ต้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีค่าตอบแทน
จานวน 30,000 บาท
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ขัน้ ตอนการสมัคร
ผู้ท่สี นใจและมีคุณสมบัตติ รงตามประกาศรับสมัครงานสามารถส่ง จดหมายแนะนาตัว (สูงสุด 1 หน้า), รูป
ถ่าย 1 รูปและประวัตสิ ว่ นตัวทีแ่ สดงถึงประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง มายังอีเมล์ careers@cpg-online.de
เนื่องจากปริมาณผูส้ มัครทีม่ จี านวนมาก ทางศูนย์ CPG จึงสามารถติดต่อกลับได้เฉพาะผูส้ มัครที่มคี ุณสมบัติ
เหมาะสมเท่านัน้ หากท่านไม่ได้รบั การติดต่อกลับจากเราภายใน 10 วันทาการ โปรดถือว่าใบสมัครของท่าน
ไม่ผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือกในโอกาสนี้
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