
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
ต าแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   

.                                                 . 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน ๑ อัตรา สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.   ต ำแหน่งที่รับสมัคร  ปริญญาเอก  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๑,๐๐๐ บาท 
๑.๑  อาจารย์ ทางด้านวิศวกรรมโยธา เน้น สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 
   จ านวน ๑ อัตรา 
(และมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าสอนและอ่ืนๆ)

๒.  เงื่อนไขของต ำแหน่ง 
๒.๑  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุ 

แต่งตั้งเม่ือได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
แล้ว 

๒.๒  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิตได้ 

๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

๓.๑.๑  ไมมี่ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ 
และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓.๑.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ และมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ/หรือ
มีประสบการณ์ ดังนี้ 
(๑)  เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการและวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

โดยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ท างานโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและ
วิจัย หรือ 
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(๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศใน

สาขาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนหรือสาขาที่ เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือ 

(๓) เป็นผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานทางด้านวิชาการและ
วิจัยระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง   

๓.๑.๓  ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการ 
 เกณฑ์ทหารแล้ว 

   ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง               
๓.๒.๑   ต าแหน่ง อาจารย์ ระดับวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมโยธา เน้น 

สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ  
๓.๒.๒ ต้องได้คะแนนผลการทดสอบภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งไม ่
 น้อยกว่าคะแนนที่ก าหนดไว้ในตารางนี้  

ประเภทการทดสอบ เกณฑ์คะแนน 
(๑) TOEFL  
- Paper Based (คะแนนเต็ม ๖๖๗) ๕๕๐ 
- Computer Based (คะแนนเต็ม ๓๐๐) ๒๑๓ 
- Internet Based (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๗๙ 
(๒) IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ๖.๕ 
(๓) TU-GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๕๐ 
(๔) CU-TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๗๕ 

          ซ่ึงมีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ท าการสอบจนถึงวันสมัครหรือถูกเรียกเข้ารับการคัดเลือก 
    ๓.๒.๓  กรณีท่ีไม่ต้องมีคะแนนภาษาต่างประเทศตามตาราง ๓.๒.๒ 
    (๑) ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่จัดการเรียน 
         การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอ่ืนที่คณะก าหนด 
          โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือ ก.พ.อ.  
    (๒) ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นชาวต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ หรือ 
         ภาษาท่ีคณะก าหนด ในชีวิตประจ าวัน 

๓.๓  อายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ 
๓.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา หรือส าเร็จ      

การศึกษาในหลักสูตรที่รับรองจากสภาวิศวกรที่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 

๓.๕ มีบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus     
ที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัครอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

  ๓.๖  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ 
     (๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
     (๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
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  (๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
  (๕) โรคไตวายเรื้อรัง 
  (๖) โรคสมองเสื่อม 
  (๗) โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 
       ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  
  (๘) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 
       อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓.๗  ผู้รับการคัดเลือกต้องได้รับการตรวจและรับรองจากแพทย์ว่าไม่ได้เป็นโรคตาม 
  ข้อ ๓.๖ ก่อนการเข้ารับการคัดเลือก และน าใบรับรองแพทย์ที่ท าการตรวจมา 

   แสดงประกอบด้วย 
๓.๘  เกณฑ์การพิจารณาจริยธรรม คุณธรรม และความฉลาดทางอารมณ์ 

  (๑)  ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรมที่สอดคล้องกับ 
จรรยาบรรณของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

  (๒)  ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีผลทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ และผล 
การประเมินสุขภาพจิตและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการท างาน 

ด้านคุณลักษณะที่เหมาะสมในการท างาน ได้แก่ 
(๑) มีความม่ันคงทางอารมณ์ เช่น มีความหนักแน่น อดทนอดกลั้น สามารถตั้ง 

รับกับสถานการณ์ท่ีกระตุ้นหรือยั่วยุได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ และความเป็นมิตร เช่น มีความไว้วางใจจริงใจ มีความ 

ยอมรับผู้อ่ืน สามารถท างานร่วมกลุ่มกับผู้อ่ืนได้ 
  (๓)  มีความสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ไม่มีความวิตกกังวลหรือหวั่นกลัว 

อย่างไร้เหตุผล 

๔. กำรรับสมัคร 
๔.๑   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการ

สมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือส่งมาทาง E-mail : cthalach@engr.tu.ac.th 
ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ **ทั้งนี้ 
คณะฯ จะรับพิจารณาใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ส่งถึงคณะฯ ทาง
ไปรษณีย์ หรือด าเนินการสมัครมาทาง E-mail ภายในวันที่ ๒๒ ธันวำคม 
๒๕๖๔ ในเวลำ ๑๖.๐๐ น. เท่ำนั้น**  

๔.๒ ส าหรับผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ขอให้ท่านน าส่งใบสมัครและ
หลักฐานการสมัคร (ฉบับจริง) ทางไปรษณีย์มาที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ ๙๙ 
หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
๑๒๑๒๐  
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๔.๓   แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดสามารถ download ได้ที่  Website: 

http://www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนู หน่วยงาน คลิกที่ งานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และ แบบฟอร์มสมัครงาน เลือก แบบฟอร์มสมัครงานต าแหน่งอาจารย์ 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๒๔๒, ๓๒๔๐, 
๓๐๑๐ หรือทาง E-mail : cthalach@engr.tu.ac.th  

๔.๔  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
๔.๔.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษาทุกวุฒิ (ให้น าฉบับ

จริงมาแสดงด้วย) กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษา 
อังกฤษ ผู้สมัครจะต้องน าฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
มาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย  

๔.๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
๔.๔.๓ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามีการ

เปลี่ยนแปลง) 
๔.๔.๔ ส าเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ ์
 ทหาร จ านวน ๑ ชุด (เฉพาะเพศชาย) 
๔.๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  หรือ ๒ นิ้ว  

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๑ รูป 
๔.๔.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน 
๔.๔.๗ ผลคะแนนสอบภาษาต่างประเทศตามตารางข้อ ๓.๒.๒  
๔.๔.๘ มีบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 

Scopus ที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัครอย่างน้อย ๑ เรื่อง  
๔.๔.๙ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 

หรือส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่รับรองจากสภาวิศวกรที่สามารถยื่น
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา 

๔.๔.๑๐ ส าเนาหลักฐานการได้รับต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑ ชุด (ถ้ามี) 
๔.๕   หลักฐานบางส่วนเพิ่มเติมที่ต้องยื่นก่อนวันสอบคัดเลือก   
 ๔.๕.๑ หนังสือรับรองของผู้ที่มิใช่บิดา  มารดา  สามี/ภรรยา  หรือพ่ีน้อง 
   จ านวน ๒ ฉบับ (โดยหนึ่งในจ านวนผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือ 
   พนักงานประจ าในหน่วยงานภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ม ี
  ต าแหน่งคณุวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหาร 
 หรือต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอกหรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ 
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์ 
 จ านวน ๑ ฉบับ) 
๔.๖   ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ ต้องเสียค่าทดสอบทางจิตวิทยา  
 และความฉลาดทางอารมณ์ จ านวน ๕๐๐ บาท  
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-๕- 
 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือก  
 ๕.๑ การทดสอบทางจิตวิทยาและความฉลาดทางอารมณ์ 
 ๕.๒ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ (เป็นภาษาอังกฤษ) เวลา ๑๐ นาท ี
 ๕.๓ การสอบสัมภาษณท์างวิชาการ 
 
๖.  เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก 
 ๖.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาท่ีจะ

มอบหมายให้สอนหรือท าวิจัย  
 ๖.๒  มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายให้สอน 
    หรือท าวิจัย และ 
 ๖.๓  ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีคณะกรรมการ 
    ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
    อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง 
 ในกรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้น

ไปที่ได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า หรือ ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจ าก าหนดอยู่ก่อนแล้ว ไม่ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ตามข้อ ๖ (๖.๑) และข้อ ๖ (๖.๒) 

 ๖.๔  ต้องได้คะแนนผลการทดสอบภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า 
    คะแนนที่ก าหนดไว้ในตารางตามข้อ ๓.๒.๒ 

 
 ๗.   ก ำหนดกำรคัดเลือก 

๗.๑  ระยะเวลารับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ๗.๒  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  
และจะประกาศก าหนดวันสอบคัดเลือกให้ทราบ ณ บอร์ดติดประกาศงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริเวณทางขึ้น-ลงบันได ชั้น ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี หรือดูได้ทาง Internet ที่ Website: 
http://www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนู หน่วยงาน คลิกที่ งานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๒๔๒, 
๓๒๔๐, ๓๐๑๐ 
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-๖- 

๘.   ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บอร์ดติดประกาศงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ บริเวณทางขึ้น-ลงบันได ชั้น ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 
หรือดูได้ทาง Internet ที่ Website: http://www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนู หน่วยงาน คลิกที่ งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๒๔๒, ๓๒๔๐, ๓๐๑๐  

ทั้งนี้  การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ      
ต าแหน่ง อาจารย์ ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามล าดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอ านาจ
การอนุมัติการบรรจุ/จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากสภา
มหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะ
เลื่อนผู้ที่อยู่ในล าดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน 

ประกาศ     ณ     วันที่   พฤศจิกายน     พ.ศ.    ๒๕๖๔ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร   เจียศิริพงษ์กุล) 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕
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