ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตาแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
----------------ตามที่ คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ ได้ ประกาศรั บสมั ครบุ คคล
เพื่ อคั ดเลื อกให้ เป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย สายวิ ชาการ ต าแหน่ งอาจารย์ ครั้ งที่ 1/2564 ตั้ งแต่ วั นที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นสมควรให้ขยายเวลารับสมัครต่อไป ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 อาจารย์ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
2. เงื่อนไขของตาแหน่ง
2.1 ผู้ ที่ผ่ านการคัด เลื อกจากคณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
เมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
2.2 ผู้ที่ได้รั บ การคัดเลื อกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต และศูนย์ลาปางได้ หากได้รับมอบหมายจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยต้องแสดง
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2559 ประกอบกั บ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2562
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.2.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ อยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก ทางด้ า นสั ง คม
สงเคราะห์ ศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์ หรือสั งคมศาสตร์ โดยผ่ านการสอบประมวลวัดผล
Ph.D. Candidate แล้ว
3.2.2 มีวุฒิปริญญาใดปริญญาหนึ่งทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3.2.3 มีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ หรือสวัสดิการผู้สูงอายุ หรือประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอน วิจัยนวัตกรรมทางสั งคมสงเคราะห์ หรือหากมีใบประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์รับอนุญาต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.2.4 มีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเกี่ยวข้อง
กับด้ านสั งคมสงเคราะห์ ในระยะเวลาไม่ เกิ น 5 ปี ซึ่งได้รั บการเผยแพร่ ในที่ ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ (Proceedings) หรือได้รับการเผยแพร่ในวารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล
TCI หรือ SCOPUS หรือ ISI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-23.2.5 สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง
3.2.6 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีอายุไม่ เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ทาการสอบ
จนถึงวันสมัคร โดยมีผลคะแนนขั้นต่า ดังนี้
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

ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีคะแนนการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 3.2.6
แต่คณะฯพิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้รับการคัดเลือกมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอยู่ใน
ระดั บ ที่ จ ะสอบให้ ไ ด้ ค ะแนนไม่ น้ อ ยกว่ า ตามตารางในข้ อ 3.2.6 คณะฯอาจเสนอขอให้
คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการอนุมัติการบรรจุแต่งตั้งและจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ได้รับ
การคัดเลือกต้องไปเข้าสอบภาษาต่างประเทศให้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าที่กาหนดในตารางตาม
ข้อ 3.2.6 ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุจ้าง หากไม่เข้าสอบหรือสอบไม่ได้
คะแนนตามข้อ 3.2.6 ให้ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ยกเว้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นที่คณะฯ กาหนด โดยหลักสูตรดังกล่าว
ต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือ ก.พ.อ.
2. ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นชาวต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่คณะฯ
กาหนด ในชีวิตประจาวัน
4. การรับสมัคร
4.1 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดได้ที่
http://www.socadmin.tu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางอี เมล jutatip.b@hotmail.com
และทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-696-5502, 089-924-5475 (น.ส.จุฑาทิพย์ บุญชอบ) และสมัครโดย
 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ที่สานักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารคณะ
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่
31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
 ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ซึ่งที่ทาการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น โดยระบุชื่อผู้รับ คุณจุฑาทิพย์ บุญชอบ
คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิ น
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

-34.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.2.1 สาเนาปริญญาบัตร และใบแสดงระดับผลการศึกษา (Transcript) หรือหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก โดยให้นาฉบับจริงมาแสดงด้วย (กรณี
หลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนาฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย)
4.2.2 ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET หรือ CU-TEP ที่มี
อายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันทีท่ าการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร
4.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
4.2.4 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
4.2.5 หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
4.2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จานวน 1 รูป (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
4.2.7 ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งผู้สมัครต้องได้รับการตรวจและรับรองจากแพทย์ว่า
ไม่ได้เป็นโรคดังต่อไปนี้
1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) โรคไตวายเรื้อรัง
6) โรคสมองเสื่อม
7) โรคทางจิ ต เวชในระยะที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรื อ รุ น แรงและเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
8) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่
4.2.8 หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสมด้านวิชาการในการ
เป็นอาจารย์ และหนังสือรับรองความประพฤติ (ถ้ามี) จากผู้ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จานวน 3 ท่าน ซึ่งรู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยหนึ่ง
ในจ านวนผู้ รั บ รองต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการหรื อพนั ก งานประจ าของหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจที่มีตาแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหารหรือตารวจ
ต้องมีย ศไม่ต่ากว่าร้ อยเอก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/หั วหน้า/ผู้อานวยการโครงการ/
คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์ พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้รับรองได้
4.2.9 ประวัติการศึกษาและการทางาน (Curriculum Vitae)
4.2.10 หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน
4.2.11 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันเรียบร้อยแล้ว
4.2.12 ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมสงเคราะห์ ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ (Proceedings) หรือได้รับ
การเผยแพร่ในวารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS หรือ ISI พร้อมแสดงหลักฐาน
รับรองการมีส่วนร่วมทางวิชาการ
หมายเหตุ คณะฯ จะพิ จ ารณาใบสมั ครที่ ส่ งพร้ อมเอกสารและหลั กฐานประกอบครบถ้ ว นใน
วันสมัครเท่านั้น กรณีส่งผลงานตามข้อ 4.2.11 และ ข้อ 4.2.12 ผลงานดังกล่าวจะมอบคืน
ภายหลังสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก

-45. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
5.1 การสอบข้อเขียน
5.2 การทดสอบทางจิตวิทยา และการทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์
5.3 การทดสอบสอน
5.4 การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
6. กาหนดการคัดเลือก
6.1 ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
8 มิถุนายน 2564
6.3 วันสอบข้อเขียน รับหัวข้อการทดสอบสอน ทดสอบทางจิตวิทยา
17 มิถุนายน 2564
และทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์
6.4 วันส่งเอกสารการสอบสอน
28 มิถุนายน 2564
6.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสอบสัมภาษณ์
6 กรกฎาคม 2564
6.6 วันทดสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
14 กรกฎาคม 2564
6.7 วันประกาศผลเบื้องต้น
21 กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ การทดสอบทางจิตวิทยาและการทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีอัตราค่าธรรมเนียมรายละ
500 บาท โดยผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนต้องชาระเงินก่อนเข้าทดสอบทางจิตวิทยา
7. การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
7.1 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
7.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ http://www.socadmin.tu.ac.th/
ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
ในอัตราที่ว่างอยู่ จะเป็นไปตามลาดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอานาจการอนุมัติการ
บรรจุ/จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัย และหากผู้
ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในลาดับที่
ถัดไปขึ้นมาแทน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คาหอม)
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

