ประกาศวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2565
*******************************************
ด้วย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 อาจารย์ (ระดับวุฒิปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 41,000 บาท
ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. เงื่อนไขของตำแหน่ง
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษาให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อ ได้ผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย หรือตามที่มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ มอบหมาย
2.3 กรณีนักเรียนทุนรัฐบาล ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หากผ่านการคัดเลือกต้องมีหนังสือยินยอมจากต้น
สังกัดและแหล่งทุนให้ย้ายสถานที่ชดใช้ทุนได้
3. คุณสมบัตแิ ละผลงานของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไปและผลงาน
3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริห ารบุค คล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 11 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2562
3.1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอกด้าน Social Entrepreneurship, Social Innovation,
Social Sciences, Humanities, Sociology, Arts and Design, Global Studies,
Environment/Development & Sustainability, Management of Projects,
Communication Arts and other related fields
3.2.2 มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายให้สอนหรือทำวิจัย
3.2.3 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง
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3.2.4 ต้องได้คะแนนผลการทดสอบภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่าคะแนนที่
กำหนดไว้ในตารางนี้
ประเภทการทดสอบ
1. TOEFL
- Paper Based (คะแนนเต็ม 667)
- Computer Based (คะแนนเต็ม 300)
- Internet Based (คะแนนเต็ม 120)
2. IELTS (คะแนนเต็ม 9)
3. TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000)
4. CU-TEP (คะแนนเต็ม 120)

เกณฑ์คะแนน
550
213
79
6.5
550
75

คะแนนการสอบภาษาต่างประเทศตามตารางข้างต้น ต้องเป็นคะแนนการสอบที่มีอายุไม่เกิน
3 ปี นับจากวันที่ทำการสอบจนถึงวันสมัคร หรือถูกเรียกเข้ารับการคัดเลือก
3.3.2 กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีคะแนนการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 3.3.1 แต่วิทยาลัย ฯ
พิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้รับการคัดเลือก มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับที่
จะสอบให้ ไ ด้ ค ะแนนไม่ น ้ อ ยกว่ า ตามตารางในข้ อ 3.3.1 วิ ท ยาลั ย ฯ อาจเสนอขอให้
คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอนุมัติการบรรจุแต่งตั้งและจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไปเข้า
สอบภาษาต่างประเทศให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางตามข้อ 3.3.1 ภายในเวลา
ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจ้าง หากไม่เข้าสอบหรือสอบไม่ได้คะแนนตามข้อ 3.3.1 ให้ผู้
นั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
3.3.3 กรณีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ไม่ต้องมีคะแนนภาษาต่างประเทศตามตามตาราง 3.3.1
1) สำเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนานาชาติ หรื อ หลั ก สู ต รที ่ จ ั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับรองจาก ก.พ. หรือ ก.พ.อ.
2) ผู้เข้ารับ การคัดเลือกเป็นชาวต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ ว ิทยาลัยฯ
กำหนดในชีวิตประจำวัน
4. การรับสมัคร
4.1 ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลา
ราชการ ที่ส ำนักงานเลขานุการวิทยาลัยโลกคดีศึก ษา อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ
4.2 ส่งไปรษณีย์มาที่ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 8 อาคารเรียนและ
ปฏิบ ัติการรวม เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จั งหวัด
ปทุมธานี 12121 โดยวิทยาลัยฯ จะรับพิจารณาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ส่งถึง วิทยาลัยฯ
ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
4.3 แบบฟอร์ ม ใบสมั ค รและรายละเอี ย ดสามารถ Download ได้ ที่ https://sgs.tu.ac.th/careeropportunities/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-564-4444 ต่อ 4427 (ติดต่อคุณพิริยะ
ทิพย์คงคา) E-mail: piriya@sgs.tu.ac.th
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4.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.4.1 สำเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) (ให้นำฉบับจริงมาแสดง
ด้วย) กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนำฉบับแปล
เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย กรณีสำเร็จ
การศึ ก ษาจากต่ า งประเทศหากเป็ น ระบบที ่ ไ ม่ ม ี เ กรดเฉลี ่ ย ให้ ผ ู ้ ส มั ค รจั ด ทำหนั ง สื อ
เที ย บเคี ย งเกรดเฉลี ่ ย พร้ อ มคำอธิ บ ายและหลั ก ฐานที ่ ใ ช้ ส ำหรั บ เที ย บเคี ย งเกรดมา
ประกอบการสมัครด้วย จำนวน 1 ชุด
4.4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียน
บ้าน จำนวน 1 ชุด (ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
4.6.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
4.6.4 สำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
(เฉพาะเพศชาย)
4.6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
4.6.6 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามหมวด 3 ข้อ 17 (ค) (1) แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ พ.ศ.2562
4.6.7 หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสมด้านวิชาการในการ
เป็นอาจารย์ ของผู้ที่มิใช่บิดา มารดา สามี/ภรรยา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จำนวน 3
ท่าน (โดยหนึ่งในจำนวนผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำของหน่วยงาน
ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีตำแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหาร
หรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ ำกว่าร้อยเอก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้อ ำนวยการ
โครงการ/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์)
4.6.8 สำเนาผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภ าษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TU-GET และ CUTEP) ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
5.1 การทดสอบทางจิตวิทยา
5.2 การทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์
5.3 การทดสอบความสามารถในด้านการสอน โดยการให้ผู้สมัครทดสอบสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ตำแหน่งที่สมัครเป็นภาษาอังกฤษ
5.4 การสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบทางจิตวิทยาและการทดสอบด้านความฉลาดทางอารณ์
รายละ 500 บาท
6. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
6.1 ระยะเวลารับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
6.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 พร้อมทั้งกำหนดวัน
สอบคัดเลือกและสถานที่สอบคัดเลือก ทาง website: https://sgs.tu.ac.th/career-opportunities/
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-564-4444 ต่อ 4427 (ติดต่อคุณพิริยะ ทิพย์คงคา)
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7. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภายใน
เดือนธันวาคม 2565 ทาง website: https://sgs.tu.ac.th/career-opportunities/
ทั้งนี้ การบรรจุ/การจ้างผู้ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามลำดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของวิทยาลัยฯ โดยอำนาจการอนุมัติ
การบรรจุ/การจ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัย
และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ใน
ลำดับถัดไปขึน้ มาแทน
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช)
ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

