
 
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 

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

ด้วย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัคร

บุคคลเพ่ือคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

1.1  อาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 

2. เงื่อนไขของต าแหน่ง 

2.1  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุ

แต่งตั้งเม่ือได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว 

2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งศูนย์รังสิต และ 

ศูนย์ท่าพระจันทร์ได้ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์

อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยฯ แล้ว 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1  คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2562 

3.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

3.2.1   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก โดยผ่าน

การสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว ทางด้านสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ 

หากมีวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม 

การศึกษาการพัฒนา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ธุรกิจหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม การด าเนิน

ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการงานอาสาสมัคร นวัตกรรมสังคม จะได้รับการ

พิจารณาเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากนี้ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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3.2.2  ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

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

3.2.3  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ท าการสอบ

จนถึงวันสมัคร โดยมีผลคะแนนขั้นต ่า ดังนี้ 

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 

ทั้งนี้ ยกเว้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอ่ืนที่วิทยาลัยก าหนด โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับ
การรับรองจาก ก.พ. หรือ ก.พ.อ. 

(2) ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นชาวต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่วิทยาลัยก าหนด  
ในชีวิตประจ าวัน 

4. การรับสมัคร 

4.1 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครและ
รายละเอียดได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ที่
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  มธ. ศูนย์รังสิต ตั้ งแต่วันที่  7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่   
6 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 
02-564-4440 ต่อ 1321  

4.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

4.2.1  ส าเนาปริญญาบัตร และใบแสดงระดับผลการศึกษา (Transcript) หรือหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก โดยให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย (กรณี

หลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องน าฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือ

ภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย) 

4.2.2  ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET หรือ CU-TEP ที่มีอายุ

ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ท าการสอบจนถึงวันสมัคร  
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4.2.3  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จ านวน 3 รูป 

4.2.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 

4.2.5  หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ 

4.2.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)   

4.2.7  ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งผู้สมัครต้องได้รับการตรวจและรับรองจากแพทย์ ว่าไม่เป็น

โรคดังต่อไปนี้ 

(1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 

(2)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5)  โรคไตวายเรื้อรัง 

(6)  โรคสมองเสื่อม 

(7)  โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

(8)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติในหน้าที่ 

4.2.8  หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสมด้านวิชาการในการเป็น

อาจารย์ และหนังสือรับรองความประพฤติ (ถ้ามี) จากผู้ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้อง

ร่วมบิดามารดาเดียวกัน จ านวน 3 ท่าน ซึ่งรู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยหนึ่งในจ านวน

ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ าของหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มี

ต าแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจต้องมียศไม่ต ่ากว่า

ร้อยเอก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้อ านวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการ

วิทยานิพนธ์ พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้รับรองได้   

4.2.9  ประวัติการศึกษาและการท างาน (Curriculum Vitae) 

4.2.10  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน  

4.2.11  วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ พร้อมแสดงหลักฐานรับรองการมีส่วนร่วมทาง

วิชาการ และ/หรือความรู้ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
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5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

5.1 การสอบข้อเขียน 

5.2 การทดสอบทางจิตวิทยา และการทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

5.3 การทดสอบสอน 

5.4 การสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ  1) ผู้มีสิทธิ์สอบที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ไม่ต้องทดสอบ

ข้อเขียน แต่ต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ 

Social Enterprise (S.E.) หรือ Local Community Development หรือ Volunteer management แทน 

(ไม่เกิน 2 ชิ้น) 

 2) รายละเอียดการทดสอบข้อเขียน และการทดสอบทางจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์/สอบสอน  

จะประกาศให้ทราบ ในวันที่  13 พฤศจิกายน 2563 (ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)  

ทาง http://www.psds.tu.ac.th 

6. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก วิทยาลัยฯ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ 

ผลการคัดเลือก  

ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์  

ในอัตราที่ว่างอยู่ จะเป็นไปตามล าดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของวิทยาลัยฯ โดยอ านาจการอนุมัติ 

การบรรจุ/จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัย และ  

หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในล าดับ

ถัดไปขึ้นมาแทน 

 

   ประกาศ ณ วันที่     7     ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

   

 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา) 

 คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

 



ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่ง................................................................... 
คร้ังที่............/.................... 

 

1.  ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................ ...................................... 
 สัญชาติ.......................................... เชื้อชาติ................................................ ศาสนา............................................... 
 ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................... 

2.  เกิดวันที่ .......................... เดอืน...........................................................พ.ศ.......................... .................................. 
 อายุ.................................. ปี ..................................เดือน ............ ......................วัน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 
 เลขประจ าตัวประชาชน................................................................................ .......................................................... 

3.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ...................................................... ถนน....................................... ต าบล..................................  
 อ าเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์........................... 
 โทรศัพท์.......................................................... โทรศัพท์มือถือ................................................................ ............... 
 E-MAIL: .................................................................................................................................................................  

4.  สถานภาพสมรส   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ .................................................................. 

5.  ชื่อ – สกุล คู่สมรส ............................................................สญัชาติ............................... เชือ้ชาติ.... ........................ 
 ศาสนา.................................................... อาชีพ......................................... ............................................................. 
 จ านวน บุตร-ธิดา.......................................คน 

6. ชื่อ – สกุล บิดา ................................................................สญัชาติ............................... เชือ้ชาติ... ......................... 
 ศาสนา.................................................... อาชีพ.............................................................. ........................................ 

7. ชื่อ – สกุล บิดา .................................................................สัญชาติ............................... เชื้อชาติ............................  
 ศาสนา.................................................... อาชีพ.............................................................. ........................................ 
8. ประสบการณ์ในการท างาน (แนบเอกสารเพิ่มเติมได้).............................................................................. ................ 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 .............................................................................. ..................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 ถ้าหากเคยมีประสบการณ์ในการสอน เคยสอนวิชาอะไรบ้าง ฯ สถาบันการศึกษาใด 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 .............................................................................. ..................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................................... 



 
9.  ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่มัธยมศึกษา) 
 ระดับการศึกษา    วุฒิการศึกษา     สาขา     สถานศึกษา         ปี พ.ศ.ที่จบ 

 ............................................................................................................................. ................................................... 
 ............................................................................................................................................... ................................. 
 ................................................................................................ ................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 .............................................................................. ..................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................................... 

10. การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
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11. ความรู้/ความช านาญพิเศษ 
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12.  ประวัติการท างานศึกษา/วิจัย (ระบุสถานภาพในโครงการวิจัย (หัวหน้า/นักวิจัย) พร้อมชื่อโครงงานวิจัย 
หน่วยงานให้ทุน และปี พ.ศ.) (แนบเอกสารเพิ่มเติมได้) 
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13.  ผลงานทางวิชาการอ่ืนนอกเหนือจากงานวิจัย 
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14.  ผลงานเด่น/รางวัลที่ได้รับ 
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15.  ประสบการณ์การท างานทางสังคม (เช่น การเป็นคณะกรรมการ /คณะท างาน ในหน่วยงานทางสังคมของรัฐ 
และ/หรือ ของภาคประชาสังคม ที่ท าโดยไม่มีค่าตอบแทน (ไม่ใช่อาชีพ)) 
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16.  ข้าพเจ้าขอเสนอรูปถ่าย ส าเนาปริญญาบัตร อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้อง มา

ดังรายการต่อไปนี้ 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ 

 

       ลงนามผู้สมัคร....................................................................... 

       ยื่นใบสมัครวันที่...............เดือน..........................พ.ศ............. 


