
 

(ส ำเนำ) 
 
 

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
เร่ือง  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  

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

  ด้วย คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มีควำมประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร ปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์ศึกษำสังคม
และวัฒนธรรมร่วมสมัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 (ก) ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  1.  นักวิจัย (ระดับวุฒิปริญญำโท) จ ำนวน 1 อัตรำ 
       อัตรำค่ำจ้ำง  12,290 บำท 
       ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ 
  1. ศึกษำวิจัยในโครงกำรวิจัยที่ศูนย์ศึกษำสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยด ำเนินกำร โดย
รับผิดชอบทั้งในส่วนของกำรออกแบบกำรวิจัย กำรทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรเก็บข้อมูล
ภำคสนำม และกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล ตลอดจนกำรเขียนรำยงำนผลกำรวิจัย  
  2. ประสำนงำนและสนับสนุนงำนวิจัยในโครงกำรวิจัยต่ำงๆ ที่ศูนย์ฯ สนับสนุน  
  3. ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดประชุม สัมมนำ เสวนำ และอภิปรำยต่ำงๆ ของศูนย์ฯ 
  4. ดูแลงำนฐำนข้อมูลทำงสังคมและวัฒนธรรมของศูนย์ฯ  
  5. รับผิดชอบงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
 

 (ข) คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1. คุณสมบัติท่ัวไป 
      1.1 มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
      1.2 ผู้สมัครเพศชำย ต้องได้รับกำรยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร หรือผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรมำแล้ว 

    1.3 มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษและกำรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตำมควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่งที่สมัคร 

 
 



  

 
    1.4 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) 

ในระดับวุฒิปริญญำตรีหรือปริญญำโทของส ำนักงำน ก.พ. ซึ่งมีอำยุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐำน
สอบผ่ำนเกณฑ์ดังกล่ำวจนถึงวันปิดรับสมัคร ให้ถือว่ำมีสิทธิใช้ผลกำรสอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบดังกล่ำว
แทนกำรทดสอบด้ำน Aptitude Test ที่คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำจัดสอบในคร้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ์กำร
คัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ที่แนบท้ำยประกำศนี้ 

    1.5 สำมำรถไปปฏิบัติรำชกำรที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธำนี ได้ 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

      2.1  ต ำแหน่งนักวิจัย  
                     ได้รับปริญญำโท หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ โดย

เน้นกำรวิจัยเชิงปริมำณหรือคุณภำพ หำกเคยมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนวิจัยทำงสังคมศำสตร์มำก่อนจะได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

 (ค) การรับสมัคร 
  1. ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันท่ี 2 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2555 ตามวันราชการ 
ในเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ส านักงานเลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 2 ม.ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2696-5824 หรือ download 
แบบฟอร์มใบสมัครทำง www.socanth.tu.ac.th  
   

  2. หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      2.1 หลักฐำนแสดงพื้นควำมรู้และรำยละเอียดผลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมส ำเนำ อย่ำง
ละ 1 ฉบับ 
      2.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประชำชนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
      2.3 หลักฐำนกำรได้รับกำรยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำรหรือผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรพร้อมส ำเนำ   1 
ฉบับ เฉพำะเพศชำย 
      2.4 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นด ำ ขนำด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 1 ปี 
จ ำนวน 2 รูป 
      2.5 หลักฐำนสอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ในกำร
สอบแข่งขันเข้ำรับรำชกำรของส ำนักงำน ก.พ. ฉบับจริง ซึ่งมีอำยุไม่เกิน 2 ปี พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ (ถ้ำมี) 
      2.6 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำธรรมเนียมสอบ คนละ 100 บำท 
 

 (ง) เกณฑ์การคัดเลือก 
  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ที่แนบท้ำยประกำศนี้ 
 

http://www.socanth.tu.ac.th/


  

 

 (จ) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
  คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำ
รับกำรคัดเลือก และตำรำงกำรคัดเลือก ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2555 ณ ตู้ประกำศคณะสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ ชั้น 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธำนี หรือดูทำง www.socanth.tu.ac.th 
  

 (ฉ) การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
  คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำจะด ำเนินกำรจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในคร้ังนี้เป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัยตำมล ำดับที่ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจ้ำงจะต้อง เป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติ เฉพำะต ำแหน่งครบถ้วนตรงตำมประกำศรับสมัคร และจะต้องได้รับอนุมัติกำรจ้ำงจำก
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์แล้วด้วย 

 
 (ช) การข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
  การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ให้ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
 
      ประกำศ  ณ วันที ่   28    มิถุนำยน 2555                    
                   
 
 
             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรำภำ วรเสียงสุข) 
                         คณบดีคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.socanth.tu.ac.th/


  

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

การด าเนินการคัดเลือกบุคคลมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ  
ขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ  
 

ขั้นตอนท่ี 1 
(1) ให้ท าการทดสอบข้อเขียน ในวิชาดังต่อไปนี้ คือ  

1.1 ทดสอบด้าน Aptitude Test ยกเว้นผู้ท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ ภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการของส านักงาน ก.พ.  
ให้ใช้ผลการสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบดังกล่าว แทนการทดสอบด้าน Aptitude 
Test 
ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบในครั้งนี้ 

1.2 ทดสอบความรู้เกี่ยวข้องกับ วิชาเฉพาะต าแหน่ง และหรือทดสอบการปฏิบัติงาน 
ให้ทดสอบวิชาเฉพาะที่เป็นเร่ืองของลักษณะงานในต าแหน่งที่ทดสอบ 
โดยก าหนดให้มีคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน 

(2) เกณฑ์ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 (การทดสอบส่วนข้อเขียน) 
ก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 จะต้องได้คะแนนในการทดสอบส่วน

ข้อเขียนดังต่อไปนี้ คือ 
2.1 ได้คะแนนทดสอบด้าน Aptitude Test ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม หรือ 

ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน กพ. 
ตามนัยข้อ 1.1 จึงจะมีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะ
ต าแหน่งและหรือทดสอบการปฏิบัติงาน  

2.2 ได้คะแนนทดสอบด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะต าแหน่ง และหรือทดสอบ 
การปฏิบัติงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มในข้อ 1.2  

  

ขั้นตอนท่ี 2 
(1)  ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนในขั้นตอนที่ 1 จะต้องเข้ารับการทดสอบส่วนการสอบ

สัมภาษณ์ โดยก าหนดให้มีคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน  
(2)  เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 (การทดสอบส่วนการสอบสัมภาษณ์) 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในส่วนการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของคะแนนเต็ม  
 



  

 

ขั้นตอนท่ี 3 
 

เกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลือก และล าดับที่ผูผ้่านการคัดเลือก 
 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนในการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ คือ  
(1) ได้คะแนนในด้าน Aptitude Test ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม หรือผ่าน 

เกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.  
ตามนัยข้อ 1.1 และ 

(2) ได้คะแนนด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะต าแหน่ง และหรือทดสอบการปฏิบัติงาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  

(3) ได้คะแนนในส่วนการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มและ  
(4) ได้คะแนนในส่วนทดสอบความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะต าแหน่ง และหรือทดสอบ  

การปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 1 และส่วนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 2 รวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้ง 2 ส่วน 

(5) ล าดับที่ได้รับการคัดเลือกก่อน – หลัง ให้เป็นไปตามล าดับคะแนนมากน้อย  
ของคะแนนรวมตามนัยข้อ (4) 

ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนส่วนการสัมภาษณ์เป็นส าคัญในการจัดล าดับ  
ผู้ผ่านการคัดเลือก  

ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกที่จะพิจารณา  
 

การคัดเลือกกรณีพิเศษ 
 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  
ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ให้กองการเจ้าหน้าที่น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้ใช้วิธีการ 
อ่ืนๆ  ในการคัดเลือกตามความเหมาะสม เป็นรายต าแหน่งต่อไป  
 

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

 


