ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
---------------------------------------------------ตามที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขยายเวลารับสมัครบุคคล
เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ สั ง กั ด คณะสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 นั้น ในการนี้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เห็น
ควรขยายเวลาการรับสมัคร (ครั้งที่ 2) ต่อไปอีก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 อาจารย์ สาขาสังคมวิทยา จานวน 1 อัตรา
2. เงื่อนไขของตำแหน่ง
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้
เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
2.2 ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ดเลื อกจะต้ องสามารถปฏิ บั ติ งานที่ ค ณะสั งคมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งศูนย์รังสิต และศูนย์ท่าพระจันทร์ได้ โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรเมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริ ห ารงานบุ คคลพนั กงานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. 2559 ประกอบกับ ประกาศมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2562
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.2.1 ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษา
ระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว ทางด้านสังคมวิทยา
3.2.2 มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายให้สอน
หรือทาวิจัย และ
3.2.3 ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ค ณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง
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ในกรณีที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจา หรื อ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจากาหนดอยู่ก่อน
แล้ว ไม่ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ตามข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.2
3.2.4 ผู้สมัครต้องได้คะแนนผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ ทีม่ ีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจาก
วันที่ทาการสอบจนถึงวันสมัครหรือถูกเรียกเข้ารับการคัดเลือก อย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่าคะแนนที่กาหนดไว้
ในตารางด้านล่างนี้
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

 บุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น ไม่ต้องยื่นคะแนนภำษำอังกฤษ มีดังนี้
1. ผู้ ส มั ครที่ ส าเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรนานาชาติ หรื อหลั กสู ตรที่ จั ดการเรี ยนการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นที่คณะฯ กาหนด โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือ
ก.พ.อ.
2. ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นชาวต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่คณะฯ กาหนด ใน
ชีวิตประจาวัน
4. กำรรับสมัคร
4.1 ผู้ป ระสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ download แบบฟอร์มใบ
สมัครที่ http://socanth.tu.ac.th/announcements/job-announcement/ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ประกอบการสมั ค รด้ ว ยตนเอง หรื อ ส่ งทางไปรษณี ย์ (โดยดู จ ากวัน ประทั บ ตราไปรษณี ย์ ) ได้ ที่ ส านั ก งาน
เลขานุ การคณะสั งคมวิทยาและมานุ ษยวิท ยา ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิ ต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภำคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.
02-6965824 หรือ 086-3572676 (อัจฉรา)
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.2.1 สาเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) โดยนาฉบับจริงมา
แสดงด้วย กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนาฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย
จำนวน 1 ชุด
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4.2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
4.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
4.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
จำนวน 1 รูป
4.2.5 ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งผู้สมัครต้องได้รับการตรวจและรับรองจาก
แพทย์ว่า ไม่ได้เป็นโรคดังต่อไปนี้
1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) โรคไตวายเรื้อรัง
6) โรคสมองเสื่อม
7) โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัตงานในหน้าที่
8) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
4.2.6 ประวัติการศึกษาและการทางาน (Curriculum Vitae)
4.2.7 วิทยานิพนธ์ที่ใช้สาหรับการสาเร็จการศึกษา
4.2.8 เค้าโครงการสอน (Course Outline) ใน 2 รายวิชาที่ประสงค์จะเปิดสอน
4.2.9 ผลงานทางวิชาการ ที่มีสัดส่วนในการทาไม่น้อยกว่า 50% (ถ้ามี)
4.2.10 ผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
5.1 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาใบสมัครโดยเทียบเคียงคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ
3 รวมถึงตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในประกาศ แล้วคัดเลือกเฉพาะ
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข ประกาศรายชื่อให้ทราบ พร้อมกาหนดนัดหมายให้มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยจะพิจารณา
ผู้สมัครจากความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการ บุคลิกภาพและทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็ นอาจารย์
จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์พร้อมกาหนดนัดหมายให้มานาเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุม
อาจารย์ คณะสั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ พิ เศษที่คณะกรรมการคั ดเลื อกฯ เรียนเชิญมาให้
ความเห็น และกาหนดวันและเวลาในการทดสอบทางจิตวิทยา และทดสอบความฉลาดทางอารมณ์
5.3 ผู้สมัครมาเสนอผลงานทางวิชาการตามกาหนดนัดหมาย จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ประมวลความเห็นของคณาจารย์ในคณะฯ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับฟังการเสนอผลงาน
5.4 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประชุมคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นสุดท้าย โดยจะ
พิจารณาจากประมวลความเห็ นของคณาจารย์หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ รวมถึงประมวลความเห็ นของคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เอง จากนั้นประกาศผลการพิจารณาให้ทราบ
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6. กำหนดกำรคัดเลือก
6.1 ระยะเวลารับสมัคร
วันที่ 1 – 31 พฤษภำคม 2563
6.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 15 มิถุนำยน 2563
6.3 กาหนดวันสอบสัมภาษณ์
จะประกำศให้ทรำบภำยหลัง
6.4 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะประกำศให้ทรำบภำยหลัง
6.5 กาหนดวันทดสอบทางจิตวิทยา และ
ทดสอบความฉลาดทางอารมณ์
จะประกำศให้ทรำบภำยหลัง
6.6 การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
จะประกำศให้ทรำบภำยหลัง
หมายเหตุ ในการทดสอบทางจิตวิทยา และการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ ผู้สมัครต้อง
ชาระค่าธรรมเนียม จานวน 500 บาท
7. กำรประกำศผลผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
จะประกาศให้ทราบภายหลัง เมื่อผลการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตาแหน่ง อาจารย์
ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามลาดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอำนำจกำรอนุมัติกำรบรรจุ/จ้ำง
เป็ นของคณะกรรมกำรบริ หำรมหำวิทยำลั ย ซึ่ งได้ รับมอบอ ำนำจจำกสภำมหำวิทยำลั ย และหากผู้ ได้ รับการ
คัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในลาดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี)
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

