
 
ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ต าแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ 

............................................... 
 
 ด้วยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่ง อาจารย์  สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 อาจารย์วุฒิปริญญาเอก  
  สาขาปรัชญา  จ านวน 1  อัตรา  
 

2. เงื่อนไขของต าแหน่ง 
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นต่ออธิการบดีอนุมัติ 
 2.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถมาปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             
ศูนย์ล าปาง โดยจะต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเม่ือได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยสหวิทยาการแล้ว  
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
   (1) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาปรัชญา หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญา
เอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว 
   (2) มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาหรือท าวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการที่
เปิดรับสมัคร และ 
   (3) ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) หรือคณะกรรมการรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง  
   (4) ผู้สมัครต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด โดยต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี 
นับจากวันที่ท าการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้  
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ประเภทการทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 
1) คะแนน TOEFL     

- Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 550 
- Computer Based (คะแนนเต็ม 300)  213 
- Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 79 

2) คะแนน IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5 
3) คะแนน TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550 
4) คะแนน CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 75 

 

  ** เว้นแต่ผู้ส าเร็จการศึกษาจบหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. รับรอง ไม่จ าเป็นต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ก าหนด 

 

4.การรับสมัคร 
 4.1 ก าหนดการรับสมัคร ระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน – วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 4.2 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.ci.tu.ac.th >> รับสมัครงาน 
>> ดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต าแหน่งอาจารย์  
 4.3 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 
  (1)  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 1 ชุด 
  (2) ส าเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน 1 ชุด กรณีหลักฐาน
ดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องน าฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐาน
พร้อมรับรองการแปล  
  (3) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน 1 ชุด กรณี
หลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องน าฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาเป็น
หลักฐานพร้อมรับรองการแปล  
  (4)  ส าเนาหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ 
  (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด  
  (6) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด  
  (7) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับ
สมัคร) จ านวน 1 รูป 
  (8) ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ไม่ เป็นโรคต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ ข้ าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
  (9) หนังสือรับรองด้านความเหมาะสม ด้านวิชาการในการเป็นอาจารย์ (พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว    
ประชาชน/บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานประจ าหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ) จ านวน 3 ฉบับ 
  (10) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น 

• ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ -นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)               
จ านวน 1 ฉบับ 

• ส าเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน 1 ฉบับ 

http://www.ci.tu.ac.th/
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