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ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร หรือรับโอน  
ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัยของรัฐ (ภำยใต้กฎหมำยเดิม) 
ต ำแหน่ง อำจำรย์ คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ ครั้งที่ 1/2555 

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

 

  ด้วยคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มีควำมประสงค์ จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร ต ำแหน่งอำจำรย์ สังกัดคณะ
สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้ 
 

 1. ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร 
  1.  อำจำรย์ สำขำสังคมวิทยำ  จ ำนวน  1  อัตรำ 
 

 2. เงื่อนไขของต ำแหน่ง 
  2.1 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้
เป็นอำจำรย์ จะได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
แล้ว 
  2.2 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องสำมำรถไปปฏิบัติงำน ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต
ได้ หำกคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำต้องกำร โดยต้องแสดงควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรเมื่อได้รับ
กำรคัดเลือกจำกคณะฯ แล้ว  
 

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมควำมในมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
           พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 
  3.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  3.2.1 ต ำแหน่งอำจำรย์ สำขำสังคมวิทยำ ผู้สมัครต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือ  
                                             เอก ทำงด้ำนสังคมวิทยำหรือสำขำที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษำรำยวิชำทำงด้ำนสังคมวิทยำ
     มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต และมีระดับผลกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
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 หำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท จะต้องมีผลกำรศึกษำดังนี้ 
             -  เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่่ ำกว่ำ 3.5 
            - วุฒิปริญญำตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.0 และไม่มีเกรด F ในวิชำหลัก   
            - จบจำกมหำวิทยำลัยที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรอง 
 หำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก จะต้องมีผลกำรศึกษำดังนี้  
            - ผลกำรศึกษำดีเด่น 
            - วุฒิปริญญำตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.0 และไม่มีเกรด F ในวิชำหลัก  
            - วุฒิปริญญำโท  ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 
            - จบจำกมหำวิทยำลัยที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรอง 
 หำกผู้สมัครมีระดับผลกำรศึกษำไม่ตรงกับที่ก ำหนด ต้องมีประสบกำรณ์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถพิเศษ หรือมีผลงำนวิชำกำรที่มีคุณภำพดีมำก โดยมีเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำแสดงด้วย (ใน
กรณีนี้ ผลงำนที่ผู้สมัครต้องจัดท ำเพื่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำหรือวิทยำนิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงำนทำงวิชำกำร) 
 

 4.  กำรรับสมัคร 
      4.1    ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ คุณอัจฉรำ  ค้ำข้ำว  
ณ ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ (ห้องประชุม 2) ชั้น 2  ม.ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต  
ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธำนี 12121  ตั้งแต่ วันท่ี 16 มีนำคม 2555 –  15 พฤษภำคม 2555  ในวัน
และเวลำรำชกำร  หรือสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ โทร. 0-2696-5824   
      4.2    หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  4.2.1 ส ำเนำใบปริญญำบัตร และรำยละเอียดผลกำรศึกษำ (ให้น ำฉบับจริงมำแสดงด้วย)  กรณี
หลักฐำนดังกล่ำวไม่ใช่ภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องน ำฉบับแปลเป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ
มำเป็นหลักฐำนพร้อมรับรองกำรแปลด้วย จ ำนวน  1  ชุด   
  4.2.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร 
จ ำนวน  1 ชุด (ให้น ำฉบับจริงมำแสดงด้วย) 
  4.2.3 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด ำ ขนำด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 
1 ปี จ ำนวน  1  รูป 
  4.2.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอำยุไม่เกิน 1 เดือน  
  4.2.5 ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำน (Curriculum Vitae) 
  4.2.6 ผลงำนทำงวิชำกำร และหรือรำยละเอียดประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือควำมรู้
ควำมสำมำรถพิเศษ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและจะส่งคืนภำยหลัง (กรณีระดับผลกำรศึกษำไม่เข้ำข่ำยตำมเกณฑ์
ที่ระบุไวจ้ะต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่วิทยำนิพนธ์ ที่มีคุณภำพดีมำกมำประกอบกำรพิจำรณำ)  
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 5.   หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก                  
  5.1  ผลกำรศึกษำ 
  5.2  ผลงำนทำงวิชำกำร 
  5.3  ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยและถกเถียงทำงวิชำกำร 
  5.4  ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวิจัยทำงสังคมวิทยำ 
   
 6.    กระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือก        
  6.1 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรรับสมัครแล้ว คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ จะพิจำรณำใบสมัครโดย
เทียบเคียงคุณสมบัติของผู้สมัครตำมข้อ 3 รวมถึงตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรประกอบกำรสมัคร
ตำมที่ระบุไว้ในประกำศ แล้วคัดเลือกเฉพำะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ำเงื่อนไข ประกำศรำยชื่อให้ทรำบ พร้อม
ก ำหนดนัดหมำยให้มำเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ 
 

  6.2  คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ สัมภำษณ์ผู้สมัครที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบแรก โดยจะพิจำรณำ
ผู้สมัครจำกควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร บุคลิกภำพและทัศนคติที่เหมำะสมต่อกำรเป็นอำจำรย์ 
จำกนั้นจะประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนกำรสัมภำษณ์พร้อมก ำหนดนัดหมำยให้มำน ำเสนอผลงำนวิชำกำรต่อที่
ประชุมอำจำรย์คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษที่คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ เรียนเชิญมำ
ให้ควำมเห็น 
 

  6.3 ผู้สมัครที่สอบผ่ำนกำรสัมภำษณ์จะต้องมำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในประเด็นตำม
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งในข้อ 5.3 และ 5.4  ตำมก ำหนดนัดหมำย  จำกนั้นคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ประมวล
ควำมเห็นของคณำจำรย์ในคณะฯ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ำรับฟังกำรเสนอผลงำน 
 

  6.4  คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ประชุมคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในขั้นสุดท้ำย โดย
จะพิจำรณำจำกประมวลควำมเห็นของคณำจำรย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมถึงประมวลควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คัดเลือกฯ เอง จำกนั้นประกำศผลกำรพิจำรณำให้ทรำบ 
 

                       7.    ก ำหนดกำรคัดเลือก 
      7.1  ระยะเวลำรับสมัคร    วันที่ 16 มีนำคม – 15 พฤษภำคม 2555 
     7.2  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก วันที่ 1 มิถุนำยน 2555 
     7.3  ก ำหนดวันสอบสัมภำษณ ์  จะประกำศให้ทรำบภำยหลัง 
     7.4  กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ จะประกำศให้ทรำบภำยหลัง 
     7.5  กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร   จะประกำศให้ทรำบภำยหลัง 
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 8.   กำรประกำศผลผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
      จะประกำศให้ทรำบภำยหลัง  
 
  ทั้งนี้  กำรบรรจุ/จ้ำงผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร ต ำแหน่ง อำจำรย์ 
ในอัตรำที่ว่ำงอยู่จะเป็นไปตำมล ำดับที่ของบัญชีผลกำรคัดเลือกของหน่วยงำน โดยอ ำนำจกำรอนุมัติกำรบรรจุ/จ้ำง
เป็นของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกสภำมหำวิทยำลัย และหำกผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำยใดไม่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ถัดไปขึ้นมำแทน 
      
                   ประกำศ    ณ   วันที่   12    มีนำคม พ.ศ. 2555 

                   
  
                      

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรำภำ วรเสียงสุข) 
                   คณบดีคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


