ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559
......................................
ด้วย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ (วุฒิปริญญาเอก)
2. เงื่อนไขของตาแหน่ง
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยพัฒนศาตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย แล้ว
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต และในพื้นที่ชนบทในต่างจังหวัดทั่วประเทศได้ หากวิทยาลัยฯมอบหมาย
โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจาก
วิทยาลัยฯ แล้ว
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3.2 มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.2.1 ตาแหน่งอาจารย์ สาขา สังคมศาสตร์ - มนุษยศาสตร์
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขา
ทั้งนี้ ต้องสาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - มนุษยศาสตร์
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน ธุรกิจ
หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) การดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) การพัฒนาทักษะความคิดนอก
กรอบ เชิงสร้างสรรค์ (Creativity) การวิจัยแบบ Action Research ในระดับ
ใดระดับหนึ่ง (ตรี โท หรือเอก) ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาแล้ว ว่ามี
คุณสมบัติที่สามารถสมัครรับการคัดเลือกได้
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3.2.2 ผู้สมัครต้องมีระดับผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
- ผลการศึกษาดีเด่น
- วุฒิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.0 และ
ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
- วุฒิปริญญาโท ได้เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.25
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง และ
ก.พ. รับรอง
หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงตามที่กาหนด
ต้องมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือ มีผลงานวิชาการ
ที่มีคุณภาพดีมากโดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
(ในกรณีนี้ ผลงานที่ผู้สมัครจัดทาเพื่อการสาเร็จการศึกษาหรือ
วิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ)
3.2.3 หากมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
3.2.4 มีประสบการณ์ทางาน หรือมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้าน
Corporate Social Responsibility (CSR) Social Enterprise (S.E.)
Action Research และการส่งเสริม พัฒนา Creativity ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 สาเนาปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษาใบคะแนน (Transcript) หรือ
หลักฐานแสดงผลการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญา
เอก (ให้นาฉบับจริงมาแสดงด้วย) กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนาฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ มาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการ จานวน 1 ชุด (ให้นาฉบับจริงมาแสดงด้วย)
4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จานวน 3 รูป
4.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน (นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร)
4.5 ผลงานทางวิชาการ และหรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา จะส่งคืนภายหลัง
(กรณีระดับผลการศึกษาไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้)
4.6 หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสม ด้านวิชาการ
ในการเป็นอาจารย์ รับรองความประพฤติ จากผู้ซง่ึ มิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา
หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จานวน 3 ฉบับ (ต้องเป็นหนังสือรับรองของ
ข้าราชการ, พนักงานประจาในหน่วยงานภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 1 ฉบับ)
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน (take home)
5.2 สอบสัมภาษณ์
5.3 สอบสอน
5.4 การทาแบบทดสอบทักษะการคิด ทักษะทางสังคม และบุคลิกภาพ และ
5.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (ค่าทดสอบทางจิตวิทยา รายละ 500.- บาท)
หมายเหตุ 1. ผู้มีสิทธิ์สอบ ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป
ไม่ต้องทดสอบข้อเขียน แต่ต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้าน
Corporate Social Responsibility (SCR) หรือ Social Enterprise (S.E.)
หรือ Active learning หรือ Action research หรืองานด้านสร้าง Creativity
2. รายละเอียดการทดสอบข้อเขียน สอบสอน/สัมภาษณ์ การทาแบบทดสอบทักษะการคิดฯ และ
การทดสอบทางจิตวิทยา จะประกาศให้ทราบในวันที่ 26 กันยายน 2559
(ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)
6. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก วิทยาลัยฯ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันประกาศผลการคัดเลือก ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตาแหน่งอาจารย์ ในตาแหน่งที่ว่างอยู่ จะเป็นไปตามลาดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของวิทยาลัยฯ โดยอานาจ
การอนุมัติการบรรจุ/จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัย
และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในลาดับ
ถัดไปขึ้นมาแทน
7. การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อสอบถาม
ขอใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสานักงาน
เลขานุการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6 มธ. ท่าพระจันทร์ หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2613-3604 , 0-2613-3605 และ http://www.psds.tu.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 กันยายน 2559
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา)
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

