
 
ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ  

............................................... 
 
 ด้วยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอกหรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก   จำนวน 2  อัตรา 
   

2. เงื่อนไขของตำแหน่ง 
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการ

พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 2.2 ผู้ ที่ ได้ รับ การคั ด เลื อกจะต้ องส ามารถปฏิ บั ติ งาน  ณ  วิท ยาลั ยสหวิทยาการ  ท่ าพ ระจันท ร์                              
วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง และวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์รังสิต ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องแสดง
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยสหวิทยาการแล้ว 
 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
 

 3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
  3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  (1) ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก 
โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D.Candidate แล้ว ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) , 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ( Information Science) , สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) , สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (Information Management) , สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Computer Science) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทำวิจัยและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร หรืองานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 3 ฉบับ ผลงานย้อนหลัง 5 ปี (นับถึงวันสมัคร) และมีประสบการณ์สอนในสาขา
ดังกล่าว  
  (2) ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F หรือเทียบเท่า
ในวิชาหลัก 
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  (3) ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และต้องสำเร็จการศึกษาโดย
การทำวิทยานิพนธ์ 
  (4) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการ        
พลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง 
  (5) กรณีที่ผู้สมัครมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ หรือ ไม่ชัดเจนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ใน             
ข้อ (2) และ (3) จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อชดเชยอย่างน้อยจำนวน 2 เรื่อง จึงจะได้รับอนุญาตให้สมัครได้ 
   

   หมายเหตุ : รายละเอียดของผลงานทางวิชาการเพื่อชดเชยกรณีที่ผู้สมัครมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม
ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือ ไม่ชัดเจนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ ให้เป็นดังนี้ 

• ผลงานที่เสนอต้องเกี่ยวข้องกับสาขาที่รับสมัคร และไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ใช้ในการ
สำเร็จการศึกษา  

• ประเภทของผลงานทางวิชาการ ให้เป็นดังนี้ 
1. หนังสือ / ตำรา 
2. รายงานการวิจัย 
3. บทความวิจัย 
4. บทความวิชาการ 
5. งานแปล 
6. ผลงานประเภทอ่ืนที่ตรงกับสาขาที่สมัคร ทั้งนี้ โดยต้องมีเอกสารประกอบผลงานที่เสนอ 

เพื่อให้สามารถประเมินได้ เช่นเดียวกับผลงาน ข้อ 1-5 

• การระบุรายละเอียดของผลงาน ให้เขียนอย่างถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 

• ผลงานทางวิชาการต้องเป็นวารสารวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด คือเป็น
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ไม่อยู่ในฐานข้อมูล Beall’s list) 

• กรณีที่เป็นผลงานทางวิชาการที่จัดทำร่วมกันหลายคน ให้ระบุสัดส่วนและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผลงานที่ผู้สมัครได้จัดทำในแต่ละชิ้น โดยมีเจ้าของผลงานทั้งหมดลงนามรับรองสัดส่วนดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สมัคร
ต้องมีสัดส่วนการจัดทำผลงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

• ผลงานมีการเผยแพร่ในลักษณะในลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
    1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยทางวารสารทางวิชาการ ระดับชาติและระดับนานานชาติ
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มหรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
    2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ 
    3. นำเสนอเป็นบทความวจิัยต่อที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มี
การประเมินโดยกองบรรณาธิการและนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
    4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีและได้ผ่านการประเมินคุณภาพ ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
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• การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อชดเชยจะดำเนินการภายหลังที่ผู้สมัครผ่านการประเมิน
การคัดเลือกโดยการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการแล้ว 
 

4.การรับสมัคร 
 4.1 กำหนดการรับสมัคร ระหว่าง วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 – วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563  
 4.2 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.ci.tu.ac.th (หัวข้อข่าวรับ
สมัครงาน) 
 4.3 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 
  (1) สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ / หรือปริญญาเอก จำนวน 1 ชุด กรณี
หลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาเป็น
หลักฐานพร้อมรับรองการแปล (โดยให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
  (2) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาตรี ปริญญาโท และ / หรือปริญญาเอก จำนวน             
1 ชุด กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปล  (โดยให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
  (3)  หลักฐานการสอบผ่านการประมวลวัดผล Ph.D. Candidate  
  (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด  
  (5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด  
  (6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับ
สมัคร) จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร) 
  (7) สำเนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ ที่ได้รับการตรวจและรับรองจาก
แพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้  
   (7.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   (7.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (7.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (7.4) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
   (7.5) โรคไตวายเร้ือรัง 
   (7.6) โรคสมองเสื่อม 
   (7.7) โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   (7.8) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและอุปสรรคต่อการปฏิบัติในหน้าที่  
  (8) หนังสือรับรองด้านความเหมาะสม ด้านวิชาการในการเป็นอาจารย์ (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน/บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานประจำหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ) จำนวน 3 ฉบับ 
  (9) หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น 

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ 

• สำเนาผลงานทางวิชาการเพื่อชดเชยกรณีที่ผู้สมัครมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 ชุด 

• สำเนาหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

• สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษ จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
 

 

http://www.ci.tu.ac.th/
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  หมายเหตุ: เอกสารตาม (8) ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

• มิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  

• หนึ่งในจำนวนผู้รับรอง ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีตำแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป หรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก หรือ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้อำนวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์ 
  

 4.4 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัค รได้ที ่อีเมล 
hr.citu@gmail.com  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 
 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
  5.1 การพิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร 
  5.2 การทดสอบทางจิตวิทยา (ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบจิตวิทยา โดยค่าใช้จ่าย               
ในการสอบจิตวิทยาผู้สมัครต้องชำระเอง) 
  5.3 การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 
6. กำหนดการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ มีสิทธิ์เข้ารับการสอบจิตวิทยา การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 24 
มิถุนายน 2563 ทาง www.ci.tu.ac.th  
 

7. การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามลำดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอำนาจการอนุมัติการบรรจุ/จ้าง
เป็นของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการคัดเลือก              
รายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน 
 

8. การติดต่อสอบถาม 
 สอบ ถาม รายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่  น า งส าวพั ช รกั น ย์   ภั ท รอนั น ต์ กุ ล  วิ ท ย าลั ย สห วิท ย าก า ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 089-9639956 
 

ประกาศ ณ วันที่  28 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 
 
                                                              (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
                       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                                         รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 
 


