
 
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2565 

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

ตามที ่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่   
23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นั้น 

เนื่องจาก ผู้สมัครมีจำนวนน้อย จึงเห็นควรขยายเวลาการรับสมัครต่อไปอีก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 

2. เงื่อนไขของตำแหน่ง 
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับ

การบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว 
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งศูนย์รังสิต 

และท่าพระจันทร์ได้ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับ
การคัดเลือกจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ ์แล้ว 

2.3 ผู้สมัครที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล เมื่อได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย 
อ๊ึงภากรณ ์แล้ว ต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดและแหล่งทุนให้ย้ายสถานที่ชดใช้ทุนได้  

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1  คุณสมบัติทั่วไป 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2562 

3.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
3.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก 

โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว ทางด้านนวัตกรรมทางสังคม หรือการเป็นผู้ประกอบการ
ทางสังคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง 

3.2.2 ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หรือทำงานวิจัย หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่จะได้รับมอบหมายให้สอนหรือทำวิจัย 
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3.2.3 มีความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการพัฒนา ระเบียบวิธีวิจัย การประเมินผลการพัฒนา 

นวัตกรรมทางสังคม หรือการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 
3.2.4 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่

ทำการสอบ จนถึงวันเข้ารับการคัดเลือก โดยมีผลคะแนนขัน้ต่ำ 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 ยกเว้นผู้สมัครทีมี่คุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอ่ืนทีว่ิทยาลัยกำหนด โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือ ก.พ.อ. 
(2) ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นชาวต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่วิทยาลัย

กำหนด ในชีวิตประจำวัน 

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  
ที่ ได้รับการแต่งตั้ งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ หรือประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนดอยู่ก่อนแล้ว ไม่ตอ้งอยู่ภายใต้เกณฑ์ตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 

4. การรับสมัคร 
4.1 ผู้ ประสงค์ จะเข้ ารั บการคั ดเลื อก สามารถดาวน์ โหลดใบสมั ครทางเว็ บ ไซต์   

www.psds.tu.ac.th/applyjob และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565  
ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยช่องทางการสมัคร ดังนี้ 

 -  สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์   
มธ. ศูนย์รังสิต  

 -  ส่งอีเมล์มาที ่hr@psds.tu.ac.th (ปิดรับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.) 
 -  ส่งไปรษณีย ์มาที ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์) 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  

ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ จะต้องส่งถึงวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มธ. 
ศูนย์รังสิต ภายในวันที่  15 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. มิใช่วันที่ประทับตราส่งเอกสารจากไปรษณีย์   
หากพ้นกำหนดดังกล่าว หรือเอกสารไม่ครบถ้วน วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา
เอกสารการสมัคร 

mailto:hr@psds.tu.ac.th
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4.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
4.2.1 สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงระดับผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย (กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
ผู้สมัครจะต้องนำฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐาน พร้อมรับรองการแปลด้วย) 

4.2.2  ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET หรือ CU-TEP 
ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ทำการสอบ จนถึงวันเข้ารับการคัดเลือก โดยมีผลคะแนนตามข้อ 3.2.4 

4.2.3  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
จำนวน 3 รปู 

4.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
4.2.5  สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานการได้รับการยกเว้น 

การเป็นทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) จำนวน 1 ฉบับ 
4.2.6  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)   
4.2.7  ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งผู้สมัครต้องได้รับการตรวจและรับรองจากแพทย์ 

ว่าไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ 
(1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(2)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแก่สังคม 
(3)  โรคติดยาเสพตดิให้โทษ 
(4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5)  โรคไตวายเรื้อรัง 
(6)  โรคสมองเสื่อม 
(7)  โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที ่
(8)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติในหน้าที่ 
4.2.8  หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสมด้านวิชาการ

ในการเป็นอาจารย์ และหนังสือรับรองความประพฤติ (ถ้ามี) จากผู้ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน จำนวน 3 คน ซ่ึงรู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ทั้งนี้ หนึ่งในจำนวนผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีตำแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการ
ทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้อำนวยการโครงการ/คณบดี/
กรรมการวิทยานิพนธ์ พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้รับรองได้   

4.2.9  ประวัติการศึกษาและการทำงาน (Curriculum Vitae) 
4.2.10  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน  
4.2.11  วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ พร้อมแสดงหลักฐานรับรอง

การมีส่วนร่วมทางวิชาการ และ/หรือความรู้ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
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ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อลงในสำเนาเอกสารหลักฐาน 

ทุกฉบับ กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบหรือคุณสมบัติการสอบไม่ถูกต้อง หรือ 
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครสอบ 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบตัง้แต่ต้น ผู้สมัครไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ  

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
5.1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
5.2 การสอบสัมภาษณ ์
5.3 การทดสอบทางจิตวิทยา และการทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ (ผู้เข้ารับการคัดเลือก 

ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ จำนวน 500 บาท) 

6. กำหนดการคัดเลือก 
การดำเนินการ วันที่ สถานที่/ ช่องทาง 

ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม  
ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
มธ. ศูนย์รังสิต 

- อีเมล์ hr@psds.tu.ac.th 
- ไปรษณีย ์

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก วันที่ 24 สิงหาคม 2565 www.psds.tu.ac.th/applyjob 
วันนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ทดสอบ
ทางจิตวิทยา และการทดสอบดา้นความ
ฉลาดทางอารมณ ์

ประกาศให้ทราบภายหลัง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
และคณะแพทยศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศให้ทราบภายหลัง www.psds.tu.ac.th/applyjob 
วันสอบสัมภาษณ์ ประกาศให้ทราบภายหลัง www.psds.tu.ac.th/applyjob 
วันประกาศผลเบื้องต้น ประกาศให้ทราบภายหลัง www.psds.tu.ac.th/applyjob 

7. เงื่อนไขการได้รับการบรรจุและการจ้าง 
การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  

ในอัตราที่ว่างอยู่ จะเป็นไปตามลำดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของวิทยาลัยฯ โดยอำนาจการอนุมัติการบรรจุ/จ้าง
เป็นของมหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์
เลื่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน 

 
    ประกาศ ณ วันที่  18  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

   
 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา  กุลกลการ) 
             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
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