
 
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกให้
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 นั้น 

ในการนี้ คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นสมควรให้ขยายเวลารับสมัครต่อไป  
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1  อาจารย์ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 

2. เงื่อนไขของต าแหน่ง 
2.1  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

เมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว 
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปางได้ หากได้รับมอบหมายจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยต้องแสดง
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว  

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1  คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2562  

3.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
3.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก ทางด้านสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล 
Ph.D. Candidate แล้ว  

3.2.2  มีวุฒิปริญญาใดปริญญาหนึ่งทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
3.2.3 มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายในงานสังคมสงเคราะห์ หรือมีความ

เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี หรือการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 
หรือหากมีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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3.2.4  มีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเกี่ยวข้อง

กับด้านสังคมสงเคราะห์ ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ (Proceedings) หรือได้รับการเผยแพร่ในวารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล 
TCI หรือ SCOPUS หรือ ISI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

3.2.5 ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง  

3.2.6 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ท าการสอบ
จนถึงวันสมัคร โดยมีผลคะแนนขั้นต่ า ดังนี้ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

   ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีคะแนนการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 3.2.6 
แต่คณะฯพิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้รับการคัดเลือกมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอยู่ใน
ระดับที่จะสอบให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าตามตารางในข้อ 3.2.6 คณะฯอาจเสนอขอให้
คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการอนุมัติการบรรจุแต่งตั้งและจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ได้รับ
การคัดเลือกต้องไปเข้าสอบภาษาต่างประเทศให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในตารางตาม
ข้อ 3.2.6 ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุจ้าง หากไม่เข้าสอบหรือสอบไม่ได้
คะแนนตามข้อ 3.2.6 ให้ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ทั้งนี้ ยกเว้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอ่ืนที่คณะฯ ก าหนด โดยหลักสูตรดังกล่าว
ต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือ ก.พ.อ.  

2.  ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นชาวต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่คณะฯ 
ก าหนด ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

ประเภทการทดสอบ เกณฑ์คะแนน 

(1) TOEFL  

- Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 550 

- Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 213 

- Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 79 

(2)  IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5 

(3)  TU – GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550 

(4)  CU – TEP (คะแนนเต็ม 120) 75 
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4. การรับสมัคร 
4.1  ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ 

http://www.socadmin.tu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  
02-696-5502 หรือทางอีเมล bjutatip@tu.ac.th (น.ส.จุฑาทิพย์ บุญชอบ) และสมัครโดย 

• ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
ในวันและเวลาราชการ  

• ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ซึ่งที่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น โดยระบุชื่อผู้รับ จุฑาทิพย์ บุญชอบ คณะสังคม
สงเคราะห์ ศาสตร์  มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ศู นย์ รั งสิ ต  99 หมู่  18 ถ.พหลโยธิ น  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

4.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

4.2.1 ส าเนาปริญญาบัตร และใบแสดงระดับผลการศึกษา (Transcript) หรือหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก โดยให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย 
-  กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องน าฉบับแปลเป็น 

ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย 
-  กรณีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ได้แสดงค่าระดับขั้นในระบบเกรดของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ต้องน าหลักฐานการแปลงค่าคะแนนที่ได้ให้เป็นค่าระดับขั้นในระบบเกรด เพ่ือคิดค านวณ 
ผลการเรียนเฉลี่ยโดยใช้การอ้างอิงจาก 

 www.fulbright.org.uk/pre-departure/academics/marks 
 www.foreigncredits.com/resources/grade-conversion 
 www.wes.org/gradeconversionguide 

4.2.2 ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET หรือ CU-TEP ที่มี
อายุไม่เกิน 3 ปี นับแตว่ันทีท่ าการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร  

4.2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด  
4.2.4  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)   
4.2.5  หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ  
4.2.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 

จ านวน 1 รูป (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
4.2.7  ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งผู้สมัครต้องได้รับการตรวจและรับรองจากแพทย์ว่า

ไม่ได้เป็นโรคดังต่อไปนี้ 
 1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 2)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 
 

http://www.fulbright.org.uk/pre-departure/academics/marks
http://www.foreigncredits.com/resources/grade-conversion
http://www.wes.org/gradeconversionguide
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 4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 5)  โรคไตวายเรื้อรัง 
 6)  โรคสมองเสื่อม 
 7)  โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ    

 ปฏิบัติงานในหน้าที ่
 8)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

 การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4.2.8   หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสมด้านวิชาการในการ

เป็นอาจารย์ และหนังสือรับรองความประพฤติ (ถ้ามี) จากผู้ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา 
พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จ านวน 3 ท่าน ซึ่งรู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยหนึ่ง
ในจ านวนผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ าของหน่วยงานภาครัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีต าแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจ
ต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้อ านวยการโครงการ/
คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์ พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้รับรองได้ 

4.2.9 ประวัติการศึกษาและการท างาน (Curriculum Vitae)   
4.2.10 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน 
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 จะพิจารณาใบสมัครที่ส่งพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบครบถ้วนใน 
วันสมัครเท่านั้น กรณีส่งผลงานตามข้อ 4.2.11 และ ข้อ 4.2.12 ผลงานดังกล่าวจะมอบคืน
ภายหลังสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
5.1 การสอบข้อเขียน 
5.2 การทดสอบทางจิตวิทยา และการทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ ์
5.3 การเขียนบทความวิชาการ 
5.4 การทดสอบสอน และการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 
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6. ก าหนดการคัดเลือก 
6.1  ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี ้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
6.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                       7 พฤศจิกายน 2565 
6.3  วันสอบข้อเขียน รับหัวข้อบทความวิชาการ    15  พฤศจิกายน 2565 
      ทดสอบทางจิตวิทยาและทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
6.4  วันส่งบทความวิชาการ                          23 พฤศจิกายน 2565 
6.5  วันทดสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ                                   30 พฤศจิกายน 2565     

    6.6  วันประกาศผลเบื้องต้น   7  ธันวาคม 2565    

หมายเหตุ - การทดสอบทางจิตวิทยาและการทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีอัตราค่าธรรมเนียม 
รายละ 500 บาท โดยผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนต้องช าระเงินก่อนเข้าทดสอบทางจิตวิทยา 

              - ก าหนดการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศผลการสอบคัดเลือก อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

7. การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
7.1  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 

7.2  ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ http://www.socadmin.tu.ac.th/ 
ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์  

ในอัตราที่ว่างอยู่ จะเป็นไปตามล าดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอ านาจการอนุมัติการ

บรรจุ/จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัย และหากผู้

ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในล าดับที่

ถัดไปขึ้นมาแทน 

 

 ประกาศ ณ วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

  

 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา  ชลายนนาวิน) 
 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
 
 


