
 
ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ภายใต้กฎหมายเดิม) 

ต าแหน่ง อาจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2555 
 

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

  ตามที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555 ถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นั้น เน่ืองจากมีผู้มาสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งดังกล่าว เป็นจ านวน
น้อย จึงเห็นควรขยายเวลารับสมัครต่อไปอีก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

 1. ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร 
  1.  อาจารย์ สาขาสังคมวิทยา  จ านวน  1  อัตรา 
 

 2. เงื่อนไขของต ำแหน่ง 
  2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้
เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
แล้ว 
  2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ได้ หากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต้องการ โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อได้รับ
การคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว  
 

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
           พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
  3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  3.2.1 ต าแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ  
                                             เอก ทางด้านสังคมวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษารายวิชาทางด้านสังคมวิทยา
     มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีระดับผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
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 หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้ 
             -  เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 3.5 
            - วุฒิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.0 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก   
            - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 
 หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้  
            - ผลการศึกษาดีเด่น 
            - วุฒิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.0 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก  
            - วุฒิปริญญาโท  ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 
            - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 
 หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ใน
กรณีนี้ ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดท าเพื่อการส าเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ) 
 

 4.  กำรรับสมัคร 
      4.1    ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก  ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ ส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ (ห้องประชุม 2) ชั้น 2  ม.ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธำนี 12121  ตั้งแต่ วันท่ี 16 พฤษภำคม 2555 –  15 มิถุนำยน 2555  ในวันและเวลำ
รำชกำร  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2696-5824 (อัจฉรา) หรือสามารถ download แบบฟอร์มใบ
สมัครได้ที่ www.socanth.tu.ac.th ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สมบูรณ์ด้วยตนเอง หรือส่ง
ทางไปรษณีย์ (โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์) 
      4.2    หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  4.2.1 ส าเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย)  กรณี
หลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องน าฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
มาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย จ านวน  1  ชุด   
  4.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
จ านวน  1 ชุด (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
  4.2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
1 ปี จ านวน  1  รูป 
  4.2.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน  
  4.2.5 ประวัติการศึกษาและการท างาน (Curriculum Vitae) 
  4.2.6 ผลงานทางวิชาการ และหรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้
ความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาและจะส่งคืนภายหลัง (กรณีระดับผลการศึกษาไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์
ที่ระบุไวจ้ะต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพดีมากมาประกอบการพิจารณา)  
 

http://www.socanth.tu.ac.th/
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 5.   หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก                  
  5.1  ผลการศึกษา 
  5.2  ผลงานทางวิชาการ 
  5.3  ความสามารถในการอภิปรายและถกเถียงทางวิชาการ 
  5.4  ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางสังคมวิทยา 
   
 6.    กระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือก        
  6.1 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาใบสมัครโดย
เทียบเคียงคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ 3 รวมถึงตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัคร
ตามที่ระบุไว้ในประกาศ แล้วคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข ประกาศรายชื่อให้ทราบ พร้อม
ก าหนดนัดหมายให้มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 

  6.2  คณะกรรมการคัดเลือกฯ สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยจะพิจารณา
ผู้สมัครจากความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการ บุคลิกภาพและทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์ 
จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์พร้อมก าหนดนัดหมายให้มาน าเสนอผลงานวิชาการต่อที่
ประชุมอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เรียนเชิญมา
ให้ความเห็น 
 

  6.3 ผู้สมัครที่สอบผ่านการสัมภาษณ์จะต้องมาเสนอผลงานทางวิชาการในประเด็นตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในข้อ 5.3 และ 5.4  ตามก าหนดนัดหมาย  จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประมวล
ความเห็นของคณาจารย์ในคณะฯ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับฟังการเสนอผลงาน 
 

  6.4  คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประชุมคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นสุดท้าย โดย
จะพิจารณาจากประมวลความเห็นของคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมถึงประมวลความเห็นของคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เอง จากนั้นประกาศผลการพิจารณาให้ทราบ 
 

                       7.    ก ำหนดกำรคัดเลือก 
      7.1  ระยะเวลำรับสมัคร    วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2555 
     7.2  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 
     7.3  ก ำหนดวันสอบสัมภำษณ ์  จะประกาศให้ทราบภายหลัง 
     7.4  กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ จะประกาศให้ทราบภายหลัง 
     7.5  กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร   จะประกาศให้ทราบภายหลัง 
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 8.   กำรประกำศผลผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
      จะประกาศให้ทราบภายหลัง  
 
  ทั้งนี้  การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่ง อาจารย์ 
ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามล าดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอ านาจการอนุมัติการบรรจุ/จ้าง
เป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการคัดเลือก
รายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในล าดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน 
      
                   ประกาศ    ณ   วันที่    15   พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

                   
  
                      

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา วรเสียงสุข) 
                   คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


