
ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คร้ังท่ี 1/2564  

 

ด้วยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร 

1.1  อาจารย์  สาขามานุษยวิทยา   จํานวน 1  อัตรา 

2. เง่ือนไขของตําแหน่ง 

2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้

เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

แล้ว 

2.2 ผู ้ที ่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถปฏิบัติงานที ่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งศูนย์รังสิต และศูนย์ท่าพระจันทร์ได้ โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์

อักษรเม่ือได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว  

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

3.1  มีคุณสมบัติตามหมวด 2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2562   

3.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

3.2.1  ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษา

และทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทางด้านมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 

หากผู้สมัครมีประสบการณ์สอนหรือทําวิจัยระดับนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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3.2.2  มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายให้สอนหรือ

ทําวิจัย และ 

3.2.3  สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง  

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปท่ี

ได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา หรือ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํากําหนดอยู่

ก่อนแล้ว ไม่ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ตามข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.2 

3.2.4  ผู้สมัครต้องได้คะแนนผลการทดสอบภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า

คะแนนท่ีกําหนดไว้ในตารางด้านล่างน้ี และคะแนนผลการสอบภาษาต่างประเทศต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจาก

วันท่ีทําการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร 

 

ประเภทการทดสอบ เกณฑ์คะแนน 

1.  TOEFL  

      -  Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 550 

      -  Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 213 

      -  Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 79 

2.  IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5 

3.  TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550 

4.  CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 75 

  

ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีคะแนนการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 3.2.4 แต่คณะ

พิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้รับการคัดเลือกรายนั้น มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับที่จะสอบให้

ได้คะแนนไม่น้อยกว่าที่กําหนดในตารางตามข้อ 3.2.4 อาจเสนอขอให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการ

อนุมัติการบรรจุแต่งตั้งและจ้างผู้เข้ารับการคัดเลือกนั้น เป็นรายกรณีไปก่อน ในการนี้ หากคณะกรรมการ

กลั่นกรองพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะเสนอ อาจเสนอความเห็นให้อนุมัติการบรรจุแต่งตั้งและจ้างผู้เข้า

รับการคัดเลือกรายนั้น โดยมีเงื่อนไขกําหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปเข้าสอบภาษาต่างประเทศให้ได้

คะแนนไม่น้อยกว่าที่กําหนดในตารางตามข้อ 3.2.4 ภายในเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง

และจ้าง หากไม่เข้าสอบหรือสอบไม่ได้คะแนนตามตารางในข้อ 3.2.4 ให้ผู้นั ้นพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
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ผู้เข้ารับการคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี ไม่ต้องย่ืนคะแนนภาษาอังกฤษ  

 1)  ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนท่ีคณะฯ กําหนด โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือ ก.พ.อ.  

2)  ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นชาวต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่คณะฯ กําหนด 

ในชีวิตประจําวัน 

4.  การรับสมัคร 

4.1 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครท่ี 

https://socanth.tu.ac.th/ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ (โดยดูจากวัน

ประทับตราไปรษณีย์) ได้ท่ี สํานักงานเลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหนึ ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 หรือทางอีเมล 

kachara@staff.tu.ac.th ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564  สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ี โทร. 02-6965824 (อัจฉรา) หรือทางอีเมล kachara@staff.tu.ac.th  

4.2  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

4.2.1  สําเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (transcript) กรณีหลักฐานดังกล่าว

ไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนําฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือ

ภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย จํานวน  1  ชุด   

4.2.2  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  1  ชุด   

4.2.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ชุด   

4.2.4  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 หรือ 2 น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน  1  รูป  

4.2.5 ใบรับรองแพทย์ ท่ีมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งผู้สมัครต้องได้รับการตรวจและรับรองจาก

แพทย์ว่า ไม่ได้เป็นโรคดังต่อไปน้ี  

 1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 

  2)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 

  3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

  4)  โรคพิษสุราเร้ือรัง 

  5)  โรคไตวายเร้ือรัง 

  6)  โรคสมองเส่ือม 

 7)  โรคทางจิตเวชในระยะท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ     

       การปฏิบัตงานในหน้าท่ี 

 8)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น    
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       อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

4.2.6  ประวัติการศึกษาและการทํางาน (CV) 

4.2.7  โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกฉบับสมบูรณ์ 

4.2.8  เค้าโครงการสอน (course outline) อย่างน้อย 1 รายวิชาท่ีประสงค์จะเปิดสอน 

4.2.9  ผลงานทางวิชาการ ท่ีผู้สมัครมีส่วนร่วมในผลงานเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50%  

(ถ้ามี) 

4.2.10 ผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

5.   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

5.1  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาใบสมัครโดยเทียบเคียงคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ 

3 รวมถึงตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในประกาศ แล้วคัดเลือกเฉพาะ

ผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติเข้าเง่ือนไข ประกาศรายช่ือให้ทราบ พร้อมกําหนดนัดหมายให้มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

5.2  คณะกรรมการคัดเลือกฯ สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยจะพิจารณา

ผู้สมัครจากความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการ จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์พร้อม

กําหนดนัดหมายให้มานําเสนอผลงานวิชาการต่อประชาคมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (คณาจารย์ นักวิจัย 

และนักศึกษา) และกําหนดวันและเวลาในการทดสอบทางจิตวิทยา และทดสอบความฉลาดทางอารมณ์  

5.3  ผู้สมัครมาเสนอผลงานทางวิชาการตามกําหนดนัดหมาย จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

ประมวลความเห็นของประชาคมคณะฯ  

5.4  คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นสุดท้าย 

จากน้ันประกาศผลการพิจารณาให้ทราบ 

6.   กําหนดการคัดเลือก 

6.1  ระยะเวลารับสมัคร  วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 

6.2  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับ

การคัดเลือก 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 

6.3  กําหนดวันสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

6.4  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

สัมภาษณ์ 

จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

6.5 กําหนดวันทดสอบทางจิตวิทยาและ

ทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ 

จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

6.6  การนําเสนอผลงานทางวิชาการ จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

หมายเหตุ   ในการทดสอบทางจิตวิทยา และการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ ผู้สมัครต้อง  

             ชําระค่าธรรมเนียม จํานวน 500 บาท  
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7.   การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

     จะประกาศให้ทราบภายหลัง เม่ือผลการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นท่ีส้ินสุดแล้ว 

ทั้งน้ี การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่ง อาจารย์ ใน

อัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามลําดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอํานาจการอนุมัติการบรรจุ/จ้าง

เป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการ

คัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเล่ือนผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีถัดไปข้ึนมาแทน 

 

 

  ประกาศ  ณ วันท่ี          ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี) 

 คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
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