ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตาแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565
----------------คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ มี ความประสงค์ จะรั บ สมั ครบุ คคล
เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ นพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ ต าแหน่ งอาจารย์ สั ง กั ด คณ ะสั ง คม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 อาจารย์ ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน สาขาวิชานโยบายสังคมและ
การพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) จานวน 1 อัตรา
2. เงื่อนไขของตาแหน่ง
2.1 ผู้ ที่ ผ่ านการคัด เลื อกจากคณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ให้ เป็น อาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ ง
เมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
2.2 ผู้ ที่ได้รั บ การคั ดเลื อ กจะต้องสามารถไปปฏิ บัติ งาน ณ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจัน ทร์
ศูนย์รังสิต และศูนย์ลาปางได้ หากได้รับมอบหมายจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยต้องแสดง
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
2.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานในหลักสูตรอื่นของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีคุณ สมบั ติครบถ้วนตามหมวด 2 ข้อ 11 และข้อ 13 วรรค 2 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. 2559 ประกอบกับ ประกาศ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.
2562 และประกาศมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลั ย
ชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาเอก โดยผ่านการสอบ
ประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว และมีวุฒิ ใดวุฒิหนึ่งสาเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือมี
การเรี ยนการสอนเป็ น ภาษาอังกฤษ วุฒิ การศึ กษา สั งคมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ มานุษ ยวิท ยา สาขา
นโยบายสาธารณะและนโยบายสังคม สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม สาขาการพัฒนา
ระหว่างประเทศ สาขาการพัฒนาสังคมและการพัฒนาชุมชน สาขาสิทธิมนุษยชน
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3.2.2 มี ประสบการณ์ การท างานทางด้ านการสอน หรื อด้ านการวิ จัยในสาขาข้างต้ น จะได้ รับ การ
พิจารณาเป็นพิเศษ
3.2.3 มีวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มานุษยวิทยา สาขานโยบายสาธารณะและนโยบายสังคม
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ สาขาการพัฒนาสังคม
และการพั ฒ นาชุ ม ชน สาขาสิ ท ธิม นุ ษ ยชน ในระยะเวลาไม่ เกิ น 5 ปี นั บถึ งวั นที่ 15 กันยายน 2565
ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS
- ทั้งนี้ หากมีผลงานดังที่กล่าวมาได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
3.2.5 สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปที่
ได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธี การแต่ งตั้ งต าแหน่ งทางวิ ช าการของคณาจารย์ ป ระจ า หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง
ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจากาหนดอยู่ก่อนแล้ว ไม่ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ตามข้อ
3.2.1 และข้อ 3.2.2
3.2.6 ต้องได้คะแนนผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ทาการสอบ
จนถึงวันสมัครหรือถูกเรียกเข้ารับการคัดเลือก อย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่าคะแนนที่กาหนดไว้ในตารางนี้
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

ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกมี ผลคะแนนทดสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 3.2.6
แต่คณะฯพิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้รับการคัดเลือกมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอยู่ใน
ระดั บ ที่ จ ะสอบให้ ได้ ค ะแนนไม่ น้ อ ยกว่ า ตามตารางในข้ อ 3.2.6คณะฯอาจเสนอขอให้
คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการอนุมัติการบรรจุแต่งตั้งและจ้าง โดยมี เงื่อนไขว่า ต้องไป
เข้าสอบภาษาต่างประเทศให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าที่กาหนดในตามรางตามข้อ 3.2.6 ภายใน
เวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจ้าง หากไม่เข้าสอบหรือสอบไม่ได้คะแนนตามข้อ 3.2.6
ให้ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
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ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ต้องมีคะแนนภาษาต่างประเทศตาม
ตารางข้อ 3.2.6
1. ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือ ก.พ.อ.
สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html
2. ผู้ เข้ ารับการคั ดเลื อกเป็ นชาวต่างประเทศซึ่ งใช้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวั น
ระดับดีมาก
3.2.7 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หรือการทาวิจัย
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. การรับสมัคร
4.1 ผู้ ป ระสงค์จ ะเข้ารั บ การคัดเลื อก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดได้ที่
http://www.socadmin.tu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-696-5502
หรือทางอีเมล bjutatip@tu.ac.th (จุฑาทิพย์ บุญชอบ) และสมัครโดย
• ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่
15 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
• ส่ งไปรษณี ย์ แบบลงทะเบี ยน หรื อ ไปรษณี ย์ ด่ วนพิ เศษ (EMS) ซึ่ งที่ ท าการไปรษณี ย์ ต้ น ทาง
ประทับตรารับ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 เท่านั้น โดยระบุชื่อผู้รับ จุฑาทิพย์ บุญชอบ คณะ
สั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั งสิ ต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิ น
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.2.1 สาเนาปริญญาบัตร และใบแสดงระดับผลการศึกษา (Transcript) หรือหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก โดยให้นาฉบับจริงมาแสดงด้วย
- กรณี ห ลั กฐานดั งกล่ าวไม่ ใช่ ภ าษาไทย หรื อภาษาอั งกฤษ ผู้ สมั ครจะต้ องน าฉบั บแปลเป็ น
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย
- กรณีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ได้แสดงค่าระดับขั้นในระบบเกรดของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ต้ องน าหลั กฐานการแปลงค่ าคะแนนที่ ได้ ให้ เป็ นค่ าระดั บขั้ นในระบบเกรด เพื่ อคิ ดค านวณ
ผลการเรียนเฉลี่ยโดยใช้การอ้างอิงจาก
www.fulbright.org.uk/pre-departure/academics/marks
www.foreigncredits.com/resources/grade-conversion
www.wes.org/gradeconversionguide
4.2.2 ผลการทดสอบความรู้ภ าษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET หรือ CU-TEP ที่มี
อายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันทีท่ าการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร

-4-

4.2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางสาหรับชาวต่างประเทศ
4.2.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
4.2.6 หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
4.2.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จานวน 1 รูป (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
4.2.8 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน จานวน 1 ฉบับ ซึ่งผู้สมัครต้องได้รับการตรวจและ
รับรองจากแพทย์ว่าไม่ได้เป็นโรคดังต่อไปนี้
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
4.2.9 หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสมด้านวิชาการในการเป็น
อาจารย์ และหนังสือรับรองความประพฤติ (ถ้ามี) จากผู้ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่
น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จานวน 3 ท่าน ซึ่งรู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยหนึ่งใน
จานวนผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจาของหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ที่มีตาแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือหากรับราชการทหารหรือตารวจต้องมียศไม่
ต่ากว่าร้อยเอก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้อานวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการ
วิทยานิพนธ์ พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้รับรองได้
4.2.10 ใบรับรองประสบการณ์การทางาน และ/หรือ รายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
4.2.11 วิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงหลักฐานรับรองการมี
ส่วนร่วมทางวิชาการ
หมายเหตุ คณะฯ จะพิ จ ารณาใบสมั ค รที่ ส่ งพร้ อ มเอกสารและหลั กฐานประกอบครบถ้ ว นใน
วันสมัครเท่านั้น กรณีส่งผลงานตามข้อ 4.2.11 ผลงานดังกล่าวจะมอบคืนภายหลัง
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5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
5.1 การสอบข้อเขียน
5.2 ทดสอบทางจิตวิทยา และทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์
5.3 การเขียนบทความวิชาการ
5.4 การทดสอบสอนและการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
6. กาหนดการคัดเลือก
6.1 ระยะเวลาการรับสมัคร
1 กันยายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565
6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และรับหัวข้อบทความวิชาการ
16 กันยายน 2565
6.3 วันสอบข้อเขียน ทดสอบทางจิตวิทยาและทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ 19 กันยายน 2565
6.4 วันส่งบทความวิชาการ
23 กันยายน 2565
6.5 วันทดสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
27 กันยายน 2565
6.6 วันประกาศผลเบื้องต้น
28 กันยายน 2565
หมายเหตุ - การทดสอบทางจิตวิทยาและการทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีอัตราค่าธรรมเนียม
รายละ 500 บาท โดยผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนต้องชาระเงินก่อนเข้าทดสอบทางจิตวิทยา
- ก าหนดการสอบสอนและสอบสั ม ภาษณ์ และวั น ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ ก อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
7. การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ http://www.socadmin.tu.ac.th/
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-6965502
ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับ คัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่ง อาจารย์
ในอัตราที่ว่างอยู่ จะเป็น ไปตามลาดับที่ของบัญชีผ ลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอานาจการอนุมัติการ
บรรจุ/จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัย และหากผู้
ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในลาดับที่
ถัดไปขึ้นมาแทน
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน)
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

