ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์
----------------------------------------เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 และ ข้อ 6 วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการกลั่นกรองบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2549 อธิการบดีจึงออกประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์ไว้ดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
2. ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อการรับโอน/ย้ายข้าราชการ หรือเพื่อการบรรจุ /จ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายวิชาการ การจ้างพนักงานเงินรายได้ของหน่วยงาน ประเภท
ชั่วคราว,ประจา สายวิชาการ ,การจ้างอาจารย์ระบบพิเศษ (Specical Track) การจ้างอาจารย์ประจาในระบบ
คู่ขนาน ตาแหน่งอาจารย์ และการจ้างบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง จ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลั ง เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิน นั้ น ให้ หน่ ว ยงานระดับ คณะ วิ ท ยาลั ย ส านั ก สถาบั น หรื อ
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นหน่วยงานเจ้าของอัตรา
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการคัดเลือก
3. เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของอัตราสามารถบริหารอัตรากาลังภายในหน่วยงานได้ตามความ
จาเป็น และดาเนินการเกลี่ยอัตราภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้ หน่วยงานเจ้าของอัตรา
สามารถกาหนดหรือเปลี่ ยนแปลงเงื่ อ นไขการบรรจุ /จ้ าง ข้ าราชการ/พนัก งานมหาวิทยาลัยสายวิช าการ
ตาแหน่งอาจารย์ได้ ทั้งนี้ การกาหนด/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ /จ้าง นั้น จะต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่
จัดให้มีการเรียนการสอนของหน่วยงาน ยกเว้นกรณีไ ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ/
หน่ ว ยงาน โดยหน่ ว ยงานต้ อ งขอความเห็ น จากคณะกรรมการกลั่ น ก รองการบรรจุ อ าจารย์ แ ละ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นการเฉพาะราย
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4. ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของอั ต ราก าหนดเงื่ อ นไขการบรรจุ /จ้ า งให้ ข้ า ราชการ/พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิตามที่กาหนดในภาคผนวกหมายเลข 1 และอัตราใดหน่วยงาน
เจ้ าของอัตราด้านสัง คมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
สุขภาพประสงค์จะกาหนดให้ระดับวุฒิ การศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมต้องขอความเห็นจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุอาจารย์และคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นการเฉพาะ
ราย
5. ให้หน่วยงานเจ้าของอัตราซึ่งเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกออกประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งอาจารย์อย่างเป็นทางการและเปิดเผยโดยระบุข้อความดังต่อไปนี้
5.1
5.2
5.3
5.4

ชื่อตาแหน่งที่รับสมัคร
สาขาวิชาที่จะบรรจุ/จ้าง
เงื่อนไขของตาแหน่ง
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยระบุระดับผลการศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามเอกสารภาคผนวกหมายเลข 1 แนบท้าย
ประกาศนี้
5.5 วันเวลา สถานที่รับสมัคร
5.6 หลักฐานในการยื่นใบสมัคร
5.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
5.8 กาหนดการคัดเลือก
5.9 การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
5.10 เรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ โดยให้มีข้อความดังแบบตัวอย่างประกาศรับสมัครตามเอกสารภาคผนวก
หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้
6. ให้หน่วยงานดาเนินการรับสมัคร โดยมีระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า 15 วัน
ทาการ โดยควรกาหนดให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานกาหนด
6.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่ง
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวนตามที่หน่วยงานกาหนด
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6.3 สาเนาใบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือ หลักฐาน
การศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใบแสดงระดับผลการศึกษา(transcript) และ
หลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งอื่นที่หน่วยงานกาหนด โดยให้นา
ฉบับจริงมาแสดง และให้ผู้ยื่นใบสมัคร และเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องด้วย ในกรณีที่หลักฐานผลการศึกษาเป็นภาษาอื่นที่มิใช่
ภาษาอังกฤษ ให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และลงลายมือชื่อ
รับรองการแปลไว้ด้วย
6.4 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลง)
6.5 สาเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือสูติบัตร หรือ
ใบกองเกินทหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้นาใบจริงมาแสดงด้วย
6.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
6.7 ควรมีหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสม
ด้านวิชาการในการเป็นอาจารย์ หนังสือรับรองความประพฤติ (ถ้ามี) จาก
ผู้ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จานวน 3 ท่าน
ซึ่งรู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยหนึ่งในจานวนผู้รับรองต้องเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานประจาของหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีตาแหน่ง
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหารหรือตารวจต้องมียศ
ไม่ต่ากว่าร้อยเอกหรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้อานวยการโครงการ/
คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์
6.8 เอกสารอื่นซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ใน
รายละเอียดของแต่ละตาแหน่งตามประกาศรับสมัครกรณีระดับผลการศึกษาของ
ผู้สมัคร ไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้ผู้สมัครจัดส่งผลงานทางวิชาการ
(วิทยานิพนธ์ไม่นับเป็นผลงานทางวิชาการ)ที่ได้จัดทา และรายละเอียด
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
นอกจากนี้ หน่วยงานอาจกาหนดให้การยื่นเอกสารหลักฐานในวันยื่นใบสมัครสอบ
หรือยื่นเอกสารหลักฐานบางส่วนเพิ่มเติมก่อนวันสอบสัมภาษณ์ก็ได้
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7. ให้หน่วยงานกาหนดวิธีการในการดาเนินการคัดเลือกเป็น 2 ส่วน หรือมากกว่า
ก็ได้ เช่น
7.1
7.2
7.3
7.4

การสอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์ หรือ การสอบสัมภาษณ์
การทดสอบสอน หรือการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
การทดสอบทางจิตวิทยา

8. นอกเหนือจากวิธีการในการดาเนินการคัดเลือกตามที่หน่วยงานกาหนดในข้อ 6 หน่วยงาน
ควรกาหนดให้ ผู้ เ ข้า สอบคัด เลื อกเข้าดารงตาแหน่ง อาจารย์ ประเภทประจ า ต้องเข้ ารับการทดสอบทาง
จิตวิทยา เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ประกอบการพิจารณาสอบสัมภาษณ์หรือใช้ในการพิจารณาขั้นสุดท้าย
ก่อนการประกาศผลการคัดเลือกในครั้งนั้น โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางานสอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนดในภาคผนวกหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้
9. ให้ หน่วยงานประกาศรายชื่ อผู้มี สิทธิ เข้า สอบคัดเลือ กดัง กล่า ว ก่อนวันสอบส่ วนแรกที่
กาหนดไว้อย่างน้อย 5 วันทาการ
10. ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน เพื่อดาเนินการ
คัดเลือก โดยอาจกาหนดให้คณะกรรมการเพียงชุดเดียวเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดสอบ ทั้งหมดทุกส่วน
การสอบ หรื อ อาจก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การสอบแต่ ล ะส่ ว นก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ โดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวแต่ละชุด มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ ดังนี้
10.1 คณบดี ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ
10.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกจากคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน จานวน 1 คน เป็นกรรมการ
10.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกคณะ/หน่วยงาน จานวน 1 คน
(จานวน 2 คน หากไม่มีองค์ประกอบในข้อ 10.2) เป็นกรรมการ
10.4 หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา ของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่จะ
บรรจุ จานวน 1 คน เป็นกรรมการ
10.5 ผู้แทนคณาจารย์ของหน่วยงานที่จะบรรจุ จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
(จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน หากไม่มีองค์ประกอบในข้อ 10.4) เป็น
กรรมการ
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10.6 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จะบรรจุ/จ้าง จานวน 1 คน เป็นเลขานุการ
11. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
บัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี
12. ในประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้หน่วยงานมีข้อความระบุด้วยว่า การบรรจุ /จ้างผู้
ได้รับคัดเลื อกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิช าการ ตาแหน่ง อาจารย์ ในอัตราที่ว่างอยู่จ ะเป็นไป
ตามลาดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน ทั้งนี้โดยอานาจการอนุ มัติการบรรจุ/จ้างเป็นของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด
ไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้เลื่อนผู้ที่อยู่ในลาดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน
13. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หากมีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
13.1 ผู้นั้น ได้รับการบรรจุ/จ้างไว้ในตาแหน่งที่สอบได้แล้ว
13.2 ผู้นั้น ได้สละสิทธิ์การบรรจุ/จ้างไว้ในตาแหน่งที่สอบได้
13.3 ผู้นั้น ไม่มารายงานตัว หรือติดต่อยืนยันเพื่อรับการบรรจุ/จ้างในตาแหน่งที่
สอบได้ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันที่ได้มีหนังสือให้มารายงานตัว
13.2 ผู้นั้น มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามกาหนดเวลาที่จะจ้าง และจะ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
14. ให้หน่วยงานเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจาที่จะเสนอขอบรรจุ /จ้าง ไปยัง
งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้ าหน้าที่ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจ ารณากลั่นกรองบุคคลเข้าดารง
ตาแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น และนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ซึ่งได้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการบรรจุ/จ้างต่อไป
15. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกที่หน่วยงานประสงค์จะเสนอขอบรรจุ/จ้าง มีระดับผลการศึกษา
ต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้คณะ/หน่วยงานออกคาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทาหน้าที่พิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาของผู้ที่
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ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก เพื่ อ ชดเชยระดั บ ผลการศึ ก ษาที่ ต่ ากว่ า เกณฑ์ โดยให้ ด าเนิ น การตามแนวทางที่
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์ กาหนดในภาคผนวกหมายเลข 4 และให้
นาเสนอผลการประเมิ น ของผู้ ทรงคุณ วุฒิ พร้ อมทั้ ง ส่ง บันทึ กชี้ แจงเหตุ ผลความจ าเป็น ในการบรรจุ /จ้ า ง
ประกอบด้ ว ยเอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง(ถ้ า มี )ของผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์
16. การจ้างผู้ที่มีผลการศึกษาต่ากว่าเกณฑ์จะจ้างได้ไม่ก่อนวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเป็นต้นไป
17. กรณีที่ระดับผลการศึกษาของผู้ได้รับการคัดเลือกที่หน่วยงานประสงค์จะเสนอขอบรรจุ /
จ้างเป็นระบบการวัดผลที่มิใช่ระบบหน่ วยกิตและไม่อาจแสดงค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average)ได้ให้
หน่วยงานชี้แจงถึงการเทียบเคียงที่น่าจะเป็นไปได้ กับค่าเฉลี่ยสะสม หรือแสดงเหตุผลพร้อมคารับรองถึงความ
เหมาะสมของระดับผลการศึกษาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะเป็นอาจารย์ประกอบการขออนุมัติจ้างด้วย
18. กรณี ที่หน่วยงานประสงค์จ ะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์พิเศษเพื่อเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจกาหนดคุณสมบัติ
และวิธีการคัดเลือกเป็นอย่างอื่นที่เหมาะสม นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ 5 และในเอกสารภาคผนวกหมายเลข
1 แนบท้ายประกาศนี้
19. กรณีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง เงิน
งบประมาณแผ่นดิน และการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ประเภทพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ซึ่ง
จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือเงินรายได้ของหน่วยงานรวมถึงเงินรายได้ของโครงการบริการวิชาการ
และสังคม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบุคคลสาหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ.
2552 ให้ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตามระเบี ย บหรื อ หลั ก เกณฑ์
ที่เ กี่ ยวข้องและภารกิจ ที่จ ะมอบหมายให้ปฏิบัติ และให้ นาเสนอข้อมูลที่แสดงถึง ความเหมาะสมในการ
คัดเลือก ที่เกี่ยวกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาระ
งานที่จะมอบหมาย ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการบรรจุ /จ้าง
ต่อไป

