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ประกาศคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เร่ือง  ขยำยเวลำรับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกใหเ้ป็นพนกังำนมหำวทิยำลยัสำยวชิำกำร  

ต ำแหน่ง อำจำรย ์
---------------------------------------------------- 

 

 ตำมท่ีคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ได้เปิดรับสมคัรบุคคลเพื่อ
คดัเลือกให้เป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั สำยวิชำกำร ต ำแหน่งอำจำรย ์ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2559 ถึงวนัท่ี 7 
ตุลำคม 2559  นั้น เน่ืองจำกมีผูม้ำสมคัรเป็นพนกังำนมหำวทิยำลยัในต ำแหน่งดงักล่ำว เป็นจ ำนวนนอ้ย จึงเห็น
ควรขยำยเวลำรับสมคัรต่อไปอีก โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี  
 

 1. ต ำแหน่งทีรั่บสมัคร 
  1.  อำจำรย ์สำขำสังคมวทิยำ   

 

 2. เงื่อนไขของต ำแหน่ง 
  2.1 ผูท่ี้ผำ่นกำรคดัเลือกจำกคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ให้
เป็นอำจำรย  ์จะไดรั้บกำรบรรจุแต่งตั้งเม่ือไดผ้่ำนกำรพิจำรณำอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั
แลว้ 
  2.2 ผูท่ี้ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องสำมำรถปฏิบัติงำนท่ีคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ทั้งศูนยรั์งสิต และศูนยท์่ำพระจนัทร์ได ้โดยตอ้งแสดงควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรเม่ือไดรั้บกำรคดัเลือกจำกคณะฯ แลว้  
 

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  3.1  คุณสมบติัทัว่ไป 
  3.1.1 มีคุณสมบติัครบถว้นตำมควำมในมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำร
พลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 
  3.2  คุณสมบติัเฉพำะต ำแหน่ง 
  3.2.1  ต ำแหน่งอำจำรย  ์สำขำสังคมวิทยำ ผู้สมัครต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
หรือเอก ทำงด้ำนสังคมวิทยำหรือสำขำที่เกี่ยวข้อง   โดยได้ศึกษำรำยวิชำทำงด้ำนสังคมวิทยำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
12 หน่วยกติ  
        3.2.2  ผูท่ี้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงดำ้นวธีิวทิยำร่วมสมยั หรือทฤษฎีทำงสังคมวทิยำ 
จะไดรั้บกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
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            3.3  ผูส้มคัรตอ้งมีระดบัผลกำรศึกษำดงัต่อไปน้ี 
         3.3.1   หำกส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโท จะตอ้งมีผลกำรศึกษำดงัน้ี 
              -  เกรดเฉล่ียสะสมไมต่ ่ำกวำ่ 3.5 
               - วฒิุปริญญำตรี ไดเ้กรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ำกวำ่ 3.0 และไม่มีเกรด F ในวชิำหลกั   
              - จบจำกมหำวทิยำลยัท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลยัรับรอง 
                    3.3.2   หำกส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำเอก จะตอ้งมีผลกำรศึกษำดงัน้ี  
       - ผลกำรศึกษำดีเด่น 
       - วฒิุปริญญำโท  ไดเ้กรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ำกวำ่ 3.25 
       - วฒิุปริญญำตรี ไดเ้กรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ำกวำ่ 3.0 และไม่มีเกรด F ในวชิำหลกั  
       - จบจำกมหำวทิยำลยัท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลยัรับรอง 
 หำกผูส้มคัรมีระดบัผลกำรศึกษำไม่ตรงกบัท่ีก ำหนด ตอ้งมีประสบกำรณ์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถพิเศษ หรือมีผลงำนวิชำกำรท่ีมีคุณภำพดีมำก โดยมีเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งมำแสดงดว้ย (ใน
กรณีน้ี ผลงำนท่ีผูส้มคัรตอ้งจดัท ำเพื่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำหรือวิทยำนิพนธ์ ไม่สำมำรถน ำมำใชช้ดเชยระดบัผล
กำรศึกษำท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑด์งักล่ำวขำ้งตน้ได)้ 
       3.4  ผูส้มคัรจะตอ้งมีผลคะแนนสอบวดัควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำม
เกณฑ์ในตำรำงดำ้นล่ำงน้ี  ยกเวน้ผูส้มคัรท่ีส ำเร็จกำรศึกษำหลกัสูตรนำนำชำติ (ผูส้มคัรสำมำรถยื่นผลคะแนน
ทดสอบภำษำองักฤษไดถึ้งก่อนวนัประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้รับกำรคดัเลือก) 
 

ประเภทกำรทดสอบ (คะแนน) 
TOEFL 

IELTS 
ไม่ต ่ำกวำ่ 

TU-GET 
ไม่ต ่ำกวำ่ 

Paper 
ไม่ต ่ำกวำ่ 

CBT 
ไม่ต ่ำกวำ่ 

IBT 
ไม่ต ่ำกวำ่ 

550 213 79 6.5 550 

  
  4.  กำรรับสมัคร 
           4.1   ผูป้ระสงคจ์ะเขำ้รับกำรคดัเลือก ติดต่อขอรับใบสมคัร และสมคัรไดท่ี้ ส ำนกังำนเลขำนุกำร
คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ ชั้น 2 ม.ธรรมศำสตร์ ศูนยรั์งสิต ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
12121 ตั้ งแต่วันที่  10 ตุลำคม 2559 2559 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 ในวันและเวลำรำชกำร สอบถำม                  
รำยละเอียดได้ ท่ี  โทร.0 -2696 -5824  (อัจฉรำ) ห รือสำมำรถ  download แบบฟอร์มใบสมัครได้ ท่ี 
http://socanth.tu.ac.th/news/job-annoucement ผูส้มคัรสำมำรถส่งใบสมคัรพร้อมหลกัฐำนท่ีสมบูรณ์ด้วย
ตนเอง หรือส่งทำงไปรษณีย ์(โดยดูจำกวนัประทบัตรำไปรษณีย)์ 
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      4.2    หลกัฐำนท่ีตอ้งยืน่พร้อมใบสมคัร 
  4.2.1  ส ำเนำใบปริญญำบัตร และรำยละเอียดผลกำรศึกษำ (Transcript)  กรณีหลักฐำน
ดงักล่ำวไม่ใช่ภำษำไทย หรือภำษำองักฤษ ผูส้มคัรจะตอ้งน ำฉบบัแปลเป็นภำษำไทย หรือภำษำองักฤษมำเป็น
หลกัฐำนพร้อมรับรองกำรแปลดว้ย     จ  ำนวน  1  ชุด   
  4.2.2  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  จ ำนวน  1 ชุด   
  4.2.3  ส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ชุด 
  4.2.4  รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 1 หรือ 2 น้ิว ถ่ำยมำแลว้ไม่
เกิน 1 ปี      จ ำนวน  1  รูป (ติดใบสมคัร)  
  4.2.5  ใบรับรองแพทยซ่ึ์งมีอำยไุม่เกิน 1 เดือน  
  4.2.6  ประวติักำรศึกษำและกำรท ำงำน (Curriculum Vitae) 
  4.2.7 วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท (กรณีส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก ให้ยื่น 
ดุษฎีนิพนธ์ระดบัปริญญำเอกดว้ย) 
  4.2.8  เคำ้โครงกำรสอน (Course Outline) ใน 2 รำยวชิำท่ีประสงคจ์ะเปิดสอน 
  4.2.9  ผลคะแนนสอบวดัควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ  
  4.2.10  ผลงำนทำงวชิำกำรอ่ืนๆ (ถำ้มี) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและจะส่งคืนภำยหลงั  
 

 5.   หลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำคัดเลอืก                  
  5.1  ผลกำรศึกษำ 
  5.2  ผลงำนทำงวชิำกำร 
  5.3  ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยและถกเถียงทำงวชิำกำร 
  5.4  ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถในกำรสอน 
        5.5  ผลกำรทดสอบทำงจิตวทิยำ (ผูส้มคัรท่ีผำ่นกำรคดัเลือก จะตอ้งเขำ้รับกำรทดสอบทำง
จิตวิทยำ โดยผู้สมัครต้องช ำระค่ำทดสอบทำงจิตวิทยำ จ ำนวน 500 บำท) 
                                  
 6.    กระบวนกำรพจิำรณำคัดเลือก        
  6.1  เม่ือเสร็จส้ินกระบวนกำรรับสมคัรแลว้ คณะกรรมกำรคดัเลือกฯ จะพิจำรณำใบสมคัรโดย
เทียบเคียงคุณสมบติัของผูส้มัครตำมขอ้ 3 รวมถึงตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรประกอบกำรสมคัร
ตำมท่ีระบุไวใ้นประกำศ แลว้คดัเลือกเฉพำะผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัเขำ้เง่ือนไข ประกำศรำยช่ือให้ทรำบ พร้อม
ก ำหนดนดัหมำยใหม้ำเขำ้รับกำรสอบสัมภำษณ์ 
  6.2  คณะกรรมกำรคดัเลือกฯ สัมภำษณ์ผูส้มคัรท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกในรอบแรก โดยจะพิจำรณำ
ผูส้มคัรจำกควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงวชิำกำร บุคลิกภำพ และทศันคติท่ีเหมำะสมต่อกำรเป็นอำจำรย ์ 
จำกนั้นจะประกำศรำยช่ือผูส้อบผำ่นกำรสัมภำษณ์ 
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  6.3  ผูส้มคัรท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์ น ำเสนอผลงำนวิชำกำรต่อท่ีประชุมอำจำรยค์ณะสังคมวิทยำ
และมำนุษยวทิยำ หรือผูท้รงคุณวฒิุพิเศษท่ีคณะกรรมกำรคดัเลือกฯ เรียนเชิญมำใหค้วำมเห็น 
  6.4  ผูส้มคัรท่ีสอบผ่ำนกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรจะตอ้งเขำ้รับกำรทดสอบทำงจิตวิทยำ
  6.5  คณะกรรมกำรคดัเลือกฯ ประชุมคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมในขั้นสุดท้ำย 
จำกนั้นประกำศผลกำรคดัเลือกใหท้รำบ 
 
                     7.   ก ำหนดกำรคัดเลอืก 
      7.1  ระยะเวลำรับสมัคร    วนัท่ี 10 ตุลำคม 2559 – 4 พฤศจิกำยน 2559 
      7.2  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรคัดเลอืก วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2559 
      7.3  ก ำหนดวนัสอบสัมภำษณ์   จะประกำศใหท้รำบภำยหลงั 
      7.4  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ จะประกำศใหท้รำบภำยหลงั 
      7.5  กำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำร   จะประกำศใหท้รำบภำยหลงั 
      7.6  ก ำหนดวนัทดสอบทำงจิตวทิยำ   จะประกำศใหท้รำบภำยหลงั 
 
 8.   กำรประกำศผลผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลอืก 
      จะประกำศใหท้รำบภำยหลงั เม่ือผลกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรเป็นท่ีส้ินสุดแลว้ 
 
  ทั้งน้ี  กำรบรรจุ/จำ้งผูไ้ดรั้บคดัเลือกเพื่อเป็นพนกังำนมหำวิทยำลยั สำยวิชำกำร ต ำแหน่ง อำจำรย ์
ในอตัรำท่ีวำ่งอยูจ่ะเป็นไปตำมล ำดบัท่ีของบญัชีผลกำรคดัเลือกของหน่วยงำน โดยอ ำนำจกำรอนุมติักำรบรรจุ/จำ้ง
เป็นของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั ซ่ึงไดรั้บมอบอ ำนำจจำกสภำมหำวิทยำลยั และหำกผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก
รำยใดไม่ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั ก็จะเล่ือนผูท่ี้อยูใ่นล ำดบัท่ีถดัไปข้ึนมำแทน 
      
                   ประกำศ  ณ วนัท่ี   10       ตุลำคม พ.ศ. 2559 
 

 
                                        (ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อนุสรณ์ อุณโณ) 
                คณบดีคณะสังคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ  

 


