
 
 

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ า คณะรัฐศาสตร์  ครั้งท่ี  1/2561 
 

  ด้วยคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล              
เพ่ือคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1 อาจารย์สาขาบริหารรัฐกิจ วุฒิปริญญาโท-เอก จ านวน  4  อัตรา   
1.2 อาจารย์สาขาการเมืองการปกครอง  วุฒิปริญญาโท-เอก จ านวน  2  อัตรา  
1.3 อาจารย์สาขาการระหว่างประเทศ    วุฒิปริญญาโท-เอก จ านวน  1  อัตรา   

2. เงื่อนไขของต าแหน่ง 
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะรัฐศาสตร์ ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อ 

ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) แล้ว 
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

และศูนย์รังสิตได้ หากคณะรัฐศาสตร์ต้องการ โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร  เมื่อได้รับการ
คัดเลือกจากคณะฯแล้ว 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

3.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน   พ.ศ. 2551 

3.1.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ประเภทการทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 

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 
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 โดยผลทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ระบุผลการสอบจนถึง
วันปิดรับสมัคร   
 อนึ่งการบรรจุและแต่งตั้งหรือจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการไม่จ าเป็นต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ก าหนดในกรณีดังนี้ 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ.รับรอง 
 3. เป็นชาวต่างประเทศ 
   

3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
3.2.1 ต าแหน่งอาจารย์สาขาบริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์ ด้านบริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา หรือ

สาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.2.1.1 ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก  

- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก คะแนนเฉลี่ยดีเด่น 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท คะแนนเฉลี่ย 3.25 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ย 3.0 ไม่เคยสอบตกในวิชาหลัก 
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

3.2.1.2 ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท คะแนนเฉลี่ย 3.5 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ย 3.0 ไม่เคยสอบตกในวิชาหลัก 
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

3.2.2 ต าแหน่งอาจารย์สาขาการเมืองการปกครอง  ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
สังคมวิทยา หรือสาขาอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 

3.2.2.1 ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก  
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก คะแนนเฉลี่ยดีเด่น 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท คะแนนเฉลี่ย 3.25 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ย 3.0 ไม่เคยสอบตกในวิชาหลัก 
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

3.2.2.2 ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท คะแนนเฉลี่ย 3.5 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ย 3.0 ไม่เคยสอบตกในวิชาหลัก 
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

3.2.3 ต าแหน่งอาจารย์สาขาการระหว่างประเทศ  ด้านรัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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3.2.3.1 ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก  

- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก คะแนนเฉลี่ยดีเด่น 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท คะแนนเฉลี่ย 3.25 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ย 3.0 ไม่เคยสอบตกในวิชาหลัก 
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

3.2.3.2 ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท คะแนนเฉลี่ย 3.5 
- ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ย 3.0 ไม่เคยสอบตกในวิชาหลัก 
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษา ไม่ตรงกับที่ ก าหนด ต้ องมีประสบการณ์  ความรู้
ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย 
(ในกรณีนี้ ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดท าเพ่ือการส าเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ) 
 
4. การรับสมัคร 

4.1 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครที่ งานบริหารและธุรการ ชั้น 2 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ Download แบบฟอร์ม ใบสมัครได้ที่ Website   
http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/  (หั วข้อติ ดต่ อคณ ะฯ  คลิกที่ สมัครงาน ) และสมั ครได้ที่     
ส านักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ตั้ งแต่  บัดนี้ เป็นต้นไป                     
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี กรวรรณ โทร. 02-696-5306 (ศูนย์รังสิต) 
 

4.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
4.2.1 ส าเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา  (Transcript ) ทุกระดับ

การศึกษา (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
จะต้องน าฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ  มาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย 
(กรณี Transcript จากต่างประเทศที่ไม่แสดง GPA จะต้องแปลง GPA  มาเป็นคะแนนเฉลี่ยประเทศไทยด้วย ) 

4.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด เซ็นรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

4.2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
1 ปี จ านวน 1 รูป 

4.2.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน  
4.2.5 รายละเอียดประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง /ความรู้ความสามารถพิเศษ เพ่ือประกอบการ

พิจารณา  
4.2.6 ผลงานวิชาการท่ีเคยตีพิมพ์ หรือน าเสนอในเวทีวิชาการ (ถ้ามี) 

http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/




 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ 
ใบสมคัรเขา้รับราชการในต าแหน่งอาจารย ์

 
1. ช่ือ       นามสกลุ        

สญัชาติ    เช้ือชาติ    ศาสนา     

2. เกิดวนัท่ี  เดือน    พ.ศ.  อาย ุ     

ปี   เดือน    วนั(นบัแต่วนัท่ียื่นใบสมคัร)  
3. เกิดต าบล   อ าเภอ    จงัหวดั     

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี  ถนน    ต าบล     

อ าเภอ      จงัหวดั       

โทรศพัท ์                                                                    e-mail                                                                                      

5. ขอสมคัรรับราชการใน    สาขา       

6. นามบิดา      สญัชาติ   เช้ือชาติ    

ศาสนา      อาชีพ       

7. นามมารดา     สญัชาติ   เช้ือชาติ    

ศาสนา      อาชีพ       

8. นามภรรยา หรือ สามี    เกิดในสกลุ      

สญัชาติ    เช้ือชาติ    ศาสนา     

อาชีพ     ท าการสมรสเม่ือ       

9. บิดา มารดา สามี หรือ ภรรยา เคยตอ้งโทษในกรณีเหล่าน้ีหรือไม่      

(1) ท าความผิดความอาญาวา่ดว้ยความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั                    
และราชอาณาจกัร 

(2) ถูกเนรเทศ 
(3) ถูกสัง่ใหอ้ยูใ่นเขตอนัมีก าหนด 

      (ถา้เคยใหร้ะบุในกรณีใด) 
10. เคยท างานมาแลว้ คือ           

             

และไดล้าออกเพราะ           

ถา้หากเคยมีประสบการณ์ในการสอน เคยสอนวิชาอะไรบา้ง ณ สถาบนัการศึกษาใด   
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11. ขณะน้ีรับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั ชั้น  ระดบั  ขั้น  บาท 

ต าแหน่ง     แผนก     กอง    

กรม     กระทรวง       

 

12. การศึกษาในประเทศไทยชั้นมธัยม 

ตั้งแต่ พ. ศ.   ถึง พ.ศ.   ศึกษาในโรงเรียน     

             

จงัหวดั    จบชั้น    เม่ือ พ.ศ.     

ไดรั้บประกาศนียบตัร       ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เม่ือวนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    

 

13. การศึกษาในประเทศไทยขั้นอุดมศึกษา 

 13.1)  ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ไดรั้บปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร         

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

 13.2)  ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ไดรั้บปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร         

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

 13.3)  ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ไดรั้บปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร         

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   
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14. การศึกษาในต่างประเทศขั้นอุดมศึกษา 

 14.1) ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ประเทศ    ไดรั้บปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบตัร    

             

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

 14.2) ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ประเทศ    ไดรั้บปริญญา         

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

 14.3) ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

           GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ประเทศ    ไดรั้บปริญญา         

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

15. การศึกษาเพ่ิมเติม 

 ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.    ศึกษาวิชา    

          GPA   

 ซ่ึงมีหลกัสูตร  ปี  ในมหาวิทยาลยั       

 ประเทศ    ไดรั้บปริญญา  ประกาศนียบตัร     

 เม่ือวนัท่ี   เดือน      พ.ศ.   

16. เคยไดรั้บทุนการศึกษา หรือรางวลัท่ีเคยไดรั้บ 

             

             

17. ความรู้พิเศษ 
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18. การดูงาน หรือ วิจยั 

            

             

19. หนงัสือหรือบทความทางวิชาการท่ีเขียน 

            

            

             

20. ขา้พเจา้ขอปฏิญาณและใหค้ ารับรองโดยสตัยจ์ริงวา่ ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7  

แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2507) ออกตามความในพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั  

พ.ศ. 2507 ทุกประการ  และขอ้ความท่ีกล่าวขา้งตน้น้ีลว้นเป็นความสตัยจ์ริงทั้งส้ิน 

 21. ขา้พเจา้ขอเสนอรูปถ่ายปริญญาบตัร อนุปริญญา ประกาศนียบตัร และหลกัฐานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาดงัรายการ

ดงัต่อไปน้ี 

  (1.)             

  (2.)              

  (3.)             

  (4.)             

  (5.)                    

 22. ขา้พเจา้ขอเสนอผูมี้รายนามต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูส้อน ควบคุมการวิจยั หรือ อาจารยท่ี์ปรึกษา หรือ  

  ผูบ้งัคบับญัชา จ านวน อยา่งนอ้ย 2 คน เป็นผูเ้ขียนหนงัสือรับรองเขา้รับราชการในต าแหน่งอาจารย ์

1. ช่ือ      สถานท่ีติดต่อ      

2. ช่ือ      สถานท่ีติดต่อ      

3. ช่ือ      สถานท่ีติดต่อ      

4. ช่ือ      สถานท่ีติดต่อ      

 

 

(ลงนาม)     ผูส้มคัร 

ยื่นใบสมคัรวนัท่ี  เดือน    พ.ศ.     
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4.2.7 หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) หนังสือรับรองทางด้านวิชาการ      
ความประพฤติ  ของผู้ที่มิใช่บิดามารดา สามี/ภรรยา  หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จ านวน 3 ฉบับ        
ในจ านวนนี้ต้องเป็นหนังสือรับรองของ อาจารย์ที่ปรึกษา ข้าราชการ,พนักงานประจ าในหน่วยงานภาครัฐ          
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ   

 
5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก 

พิจารณาโดยคณะกรรมการอัตราก าลังและพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ 
5.1 พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษา ผลงานวิชาการ  จากเอกสาร

ประกอบการสมัคร  
5.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ พิจารณาความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ มีไหวพริบและ

ปฏิภาณ ในการแก้ปัญหา และมีความรักในวิชาชีพ พิจารณาดูบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นอาจารย์  
 5.3 การทดลองการบรรยายโดยผู้สมัครสาธิตการบรรยาย หรือน าเสนอหัวข้องานวิจัย                 

โดยคณะกรรมการอัตราก าลังฯเป็นผู้เลือกหัวข้อ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 
45 นาที แบ่งเป็น 

- การทดลองบรรยายตามหัวข้อ   30  นาท ี
- การตอบค าถามหลังการทดลองบรรยาย 15  นาท ี

อนึ่ง คณะรัฐศาสตร์ อาจก าหนดกลไกการคัดเลือกเพิ่มได้ ในกรณีที่คณะกรรมการอัตราก าลัง
และพัฒนาบุคลากร ของคณะฯ เห็นสมควร 

 
6.  ก าหนดการคัดเลือก  

6.1 ระยะเวลาการรับสมัคร โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
 6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ที่ Website คณะรัฐศาสตร์    

http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/  (หัวข้อติดต่อคณะฯ  คลิกท่ีสมัครงาน) ติดต่อสอบถามได้ที่ 
ส านักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร. 02-696-5306  โทรสาร 02-696-5302 

 
7. การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคดัเลือก 

คณะรัฐศาสตร์ จะประกาศผลให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ หลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือก 
ข้อ 5.1- ข้อ 5.3  เรียบร้อยแล้ว 
   ทั้งนี ้การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ   
ต าแหน่งอาจารย์ ในอัตราที่ว่างตามการจัดสรรของ งานแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นไปตามล าดับของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอ านาจการอนุมัติการ
บรรจุ/จ้าง เป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย  
 

 

http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/

