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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตาแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
.
.
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตาแหน่ง อาจารย์ จานวน ๑ อัตรา สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร ปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๑,๐๐๐ บาท
๑.๑ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ อัตรา
(และมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าสอนและอื่นๆ)
๒. เงื่อนไขของตำแหน่ง
๒.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
แล้ว
๒.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิตได้
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑.๑ ไม่มลี ักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
๓.๑.๒ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ และมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ/หรือ
มีประสบการณ์ ดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการและวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
โดยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
หรื อ ได้ รั บ รางวั ล ในระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ หรื อ เป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ทางานโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและ
วิจัย หรือ

-๒(๒) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศใน
สาขาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด การเรี ย นการสอนหรื อ สาขาที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือ
(๓) เป็นผู้มีตาแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานทางด้านวิชาการและ
วิจัยระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
๓.๑.๓ ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการ
เกณฑ์ทหารแล้ว
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๒.๑ ตาแหน่ง อาจารย์ ระดับวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ สาขาวิชาทาง
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๒ ต้องได้คะแนนผลการทดสอบภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งไม่
น้อยกว่าคะแนนที่กาหนดไว้ในตารางนี้
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
ซึง่ มีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ทาการสอบจนถึงวันสมัครหรือถูกเรียกเข้ารับการคัดเลือก
๓.๒.๓ กรณีที่ไม่ต้องมีคะแนนภาษาต่างประเทศตามตาราง ๓.๒.๒
(๑) สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นที่คณะกาหนด
โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือ ก.พ.อ.
(๒) ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นชาวต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาที่คณะกาหนด ในชีวิตประจาวัน
๓.๓ อายุไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์
๓.๔ มีผลงานวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านการควบคุม .
อัตโนมัติ หรือ Data Sciences
๓.๕ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้
(๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

-๓(๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) โรคไตวายเรื้อรัง
(๖) โรคสมองเสื่อม
(๗) โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
(๘) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.๖ ผู้รับการคัดเลือกต้องได้รับการตรวจและรับรองจากแพทย์ว่าไม่ได้เป็นโรคตาม
ข้อ ๓.๕ ก่อนการเข้ารับการคัดเลือก และนาใบรับรองแพทย์ที่ทาการตรวจมา
แสดงประกอบด้วย
๓.๗ เกณฑ์การพิจารณาจริยธรรม คุณธรรม และความฉลาดทางอารมณ์
(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรมที่สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณของคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
(๒) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีผลทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ และผล
การประเมินสุขภาพจิตและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทางาน
ด้านคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทางาน ได้แก่
(๑) มีความมั่นคงทางอารมณ์ เช่น มีความหนักแน่น อดทนอดกลั้น สามารถตั้ง
รับกับสถานการณ์ที่กระตุ้นหรือยั่วยุได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสม
(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ และความเป็นมิตร เช่น มีความไว้วางใจจริงใจ มีความ
ยอมรับผู้อื่น สามารถทางานร่วมกลุ่มกับผู้อื่นได้
(๓) มีความสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ไม่มีความวิตกกังวลหรือหวั่นกลัว
อย่างไร้เหตุผล
๔. กำรรับสมัคร
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งใบสมั ครและหลักฐานการ
สมั ค รได้ ท างไปรษณี ย์ หรื อ ส่ งมาทาง E-mail : ksirima@engr.tu.ac.th ได้
ตั้งแต่ วัน ที่ ๒๐ ธัน วาคม ๒๕๖๔ จนถึ งวัน ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ **ทั้ งนี้
คณะฯ จะรับพิจารณาใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ส่ งถึงคณะฯ ทาง
ไปรษณี ย์ หรือ ด าเนิ น การสมัค รมาทาง E-mail ภายในวัน ที่ ๓๑ มกรำคม
๒๕๖๕ ในเวลำ ๑๖.๐๐ น. เท่ำนั้น**
๔.๒ สาหรับผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ขอให้ท่านนาส่ง ใบสมัครและ
หลักฐานการสมัคร (ฉบับจริง) ทางไปรษณีย์มาที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ ๙๙
หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จั งหวัดปทุมธานี
๑๒๑๒๐

-๔๔.๓ แบบฟอร์ ม ใบสมั ค รและรายละเอี ย ดสามารถ download ได้ ที่ Website:
http://www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนู หน่วยงาน คลิกที่ งานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และ แบบฟอร์มสมัครงาน เลือก แบบฟอร์มสมัครงานตาแหน่งอาจารย์
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๒๔๒, ๓๒๔๐,
๓๐๑๐ หรือทาง E-mail : ksirima@engr.tu.ac.th
๔.๔ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๔.๑ สาเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษาทุกวุฒิ (ให้นาฉบับ
จริ งมาแสดงด้วย) กรณี ห ลั กฐานดังกล่ าวไม่ใช่ภ าษาไทย หรือภาษา
อังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนาฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
มาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย
๔.๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด (ให้นาฉบับจริงมาแสดงด้วย)
๔.๔.๓ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้า นาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลง)
๔.๔.๔ สาเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์
ทหาร จานวน ๑ ชุด (เฉพาะเพศชาย)
๔.๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสมัคร) จานวน ๑ รูป
๔.๔.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน
๔.๔.๗ ผลคะแนนสอบภาษาต่างประเทศตามตารางข้อ ๓.๒.๒
๔.๔.๘ มีผ ลงานวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านการ
ควบคุมอัตโนมัติ หรือ Data Sciences
๔.๔.๙ สาเนาหลักฐานการได้รับตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๑ ชุด (ถ้ามี)
๔.๕ หลักฐานบางส่วนเพิ่มเติมที่ต้องยื่นก่อนวันสอบคัดเลือก
๔.๕.๑ หนังสือรับรองของผู้ที่มิใช่บิดา มารดา สามี/ภรรยา หรือพี่น้อง
จานวน ๒ ฉบับ (โดยหนึ่งในจานวนผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานประจาในหน่วยงานภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มี
ตาแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหาร
หรือตารวจต้องมียศไม่ต่ากว่าร้อยเอกหรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/
หัวหน้า/ผู้อานวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์
จานวน ๑ ฉบับ)
๔.๖ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ ต้องเสียค่าทดสอบทางจิตวิทยา
และความฉลาดทางอารมณ์ จานวน ๕๐๐ บาท

-๕๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือก
๕.๑ การทดสอบทางจิตวิทยาและความฉลาดทางอารมณ์
๕.๒ การนาเสนอทิศทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางด้านอุตสาหกรรม ๔.๐ (เป็นภาษาอังกฤษ) เวลา ๑๐ นาที
๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
๖. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
๖.๑ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาที่จะ
มอบหมายให้สอนหรือทาวิจัย
๖.๒ มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายให้สอน
หรือทาวิจัย และ
๖.๓ สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง
ในกรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้น
ไปที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ มี ม าตรฐานไม่ ต่ ากว่าข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ าด้ ว ย
หลั กเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตาแหน่ งทางวิช าการของคณาจารย์ประจา หรือ ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุดมศึกษาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตาแหน่งทางวิช าการของ
คณาจารย์ประจากาหนดอยู่ก่อนแล้ว ไม่ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ตามข้อ ๖ (๖.๑) และข้อ ๖ (๖.๒)
๖.๔ ต้องได้คะแนนผลการทดสอบภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า
คะแนนที่กาหนดไว้ในตารางตามข้อ ๓.๒.๒
๗. กำหนดกำรคัดเลือก
๗.๑ ระยะเวลารับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๕
๗.๒ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
และจะประกาศกาหนดวัน สอบคั ด เลื อ กให้ ท ราบ ณ บอร์ด ติด ประกาศงาน
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

-๖๘. ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 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 งานบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๒๔๒, ๓๒๔๐, ๓๐๑๐
ทั้ ง นี้ การบรรจุ / จ้ างผู้ ได้ รั บ คั ด เลื อ กเพื่ อ เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ
ตาแหน่ง อาจารย์ ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามลาดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอานาจ
การอนุ มั ติ ก ารบรรจุ / จ้ า งเป็ น ของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได้ รั บ มอบอ านาจจากสภา
มหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะ
เลื่อนผู้ที่อยู่ในลาดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน
ประกาศ

ณ

วันที่

๑๔

ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

