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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกใหเปนพนักงานมหาวทิยาลัยสายวิชาการ   
ตําแหนง อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖   

.                                                 . 
 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล 
เพื่อคัดเลือกใหบรรจุแตงตั้งเปนพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนง อาจารย สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

๑.   ตําแหนงท่ีรับสมัคร  ปริญญาโทหรือเอก คาจาง ๒๓,๗๒๐ หรือ ๓๒,๓๐๐ บาท  
 ๑.๑  อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต  จํานวน ๒ อัตรา   
  (เลขที่อัตรา ๖๐๘๘ และ ๖๒๔๗)     
     

  ๒.    เงื่อนไขของตาํแหนง 
๒.๑  ผูที่ผานการคัดเลือกจากคณะวิศวกรรมศาสตรใหเปนอาจารย จะไดรับการ 

  บรรจุแตงตั้งเมื่อไดผานการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหาร  
  มหาวิทยาลัย แลว 

๒.๒ ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรม- 
   ศาสตร ศูนยรังสิต และศูนยพัทยาได 

    

  ๓.    คุณสมบตัิของผูสมัคร  
๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

๓.๑.๑  มีคุณสมบัติครบถวนตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ 
  ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓.๑.๒  ผูสมัครเพศชายตองไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการ 
 เกณฑทหารแลว 

   ๓.๒  คุณสมบตัิเฉพาะตําแหนง               
๓.๒.๑   ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาวศิวกรรมยานยนต จะตองสําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเอก ทางดานวิศวกรรมยานยนต, 
วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
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 ๓.๒.๒   มีบทความวจิัยที่ลงตีพิมพในวารสารระดับประเทศและ/ 
 หรือวารสารระดับนานาชาต ิอยางนอย ๑ เร่ือง 
 ๓.๒.๓  เพศชายหรือหญิง อายุไมเกนิ ๔๐ ป (นับถึงวันที่สมัคร)  

โดยมีระดับผลการศึกษาดังตอไปนี้  
- หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองมีผลการศึกษาดังนี ้

-  เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๓๕ 
-  วุฒิปริญญาตรี ไดเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๗๕ และไมมีเกรด F   

ในวิชาหลัก 
-  จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรับรอง 

- หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองมีผลการศึกษาดังนี ้
-  วุฒิปริญญาตรี ไดเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๗๕ และไมมีเกรด F  

ในวิชาหลัก 
-  วุฒิปริญญาโท ไดเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๒๕ 
-  จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรับรอง 

- หากผูสมัครมีระดับผลการศึกษาไมตรงกบัที่กําหนด ตองมีประสบการณ 
ความรู ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวชิาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมี 
เอกสารหลักฐานที่เกีย่วของมาแสดงดวย 
(ในกรณีนี้ ผลงานที่ผูสมัครตองจัดทําเพื่อการสําเร็จการศึกษาหรือ 
วิทยานิพนธ ไมจัดเปนผลงานทางวิชาการ) 

 

  ๔.    การรับสมัคร 
๔.๑   ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือก ติดตอขอรับใบสมัคร และสมัครไดที่ 
  สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร งานบริหารและธุรการ ช้ัน ๒ 

ตั้งแตวนัที่ ๒๖ กุมภาพนัธ ๒๕๕๖ จนถึง ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ในวนัและ 
เวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ตอ 
๓๒๔๒, ๓๒๔๐ หรือสามารถ download แบบฟอรมใบสมัครไดที่ Website: 
http://www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนู ขาวและกิจกรรม คลิกที่ แบบฟอรมสมัคร
งาน  เลือก  แบบฟอรมสมัครงานตําแหนงอาจารย 

๔.๒  หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
๔.๒.๑  สําเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (ใหนําฉบับจริง 
 มาแสดงดวย) กรณีหลักฐานดังกลาวไมใชภาษาไทย หรือภาษา 
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  อังกฤษ ผูสมัครจะตองนําฉบับแปลเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

 มาเปนหลักฐานพรอมรับรองการแปลดวย กรณีสําเร็จการศึกษาจาก 
 ตางประเทศหากเปนระบบทีไ่มมีเกรดเฉลี่ย ใหผูสมัครจัดทําหนังสือ 
 เทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพรอมคาํอธิบายและหลักฐานที่ใชสําหรับการ 
 เทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัครดวย 
๔.๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 
     และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย) 
๔.๒.๓ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ หรือช่ือสกุล  

   (ถามีการเปลี่ยนแปลง) 
๔.๒.๔ สําเนาหลักฐานการไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการ 
    เกณฑทหาร จํานวน ๑ ชุด (เฉพาะเพศชาย)   
๔.๒.๕ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว  
 ถายมาแลวไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมคัร) จํานวน ๑ รูป 
๔.๒.๖ ใบรับรองแพทยซ่ึงมีอายุไมเกนิ ๖ เดือน 
๔.๒.๗ ผลงานทางวิชาการ และหรือรายละเอียดประสบการณที่เกีย่วของ 
  หรือความรูความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาและจะสง 

คืนภายหลัง (กรณีระดับผลการศึกษาไมเขาขายตามเกณฑที่ระบไุว) 
๔.๓   หลักฐานบางสวนเพิ่มเติมทีต่องยื่นกอนวนัสอบคัดเลือก (ดานการทดสอบ 
 สอน และ สอบสัมภาษณ)  
 ๔.๓.๑  หนังสือรับรองของผูที่มิใชบิดา มารดา สามี/ภรรยา หรือพี่นอง 
     จํานวน ๒ ชุด (โดยหนึ่งในจํานวนผูรับรองตองเปนขาราชการหรือ 
     พนักงานประจําในหนวยงานภาครัฐหรือพนักงานรัฐวสิาหกิจที่ม ี
    ตําแหนงคณุวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหาร 
 หรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอกหรือเปนอาจารยที่ปรึกษา/ 
    หัวหนา/ผูอํานวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ  
    จํานวน ๑ ชุด) 
๔.๔   ผูสมัครสอบคัดเลือกเปนอาจารย ตองเสียคาทดสอบทางจิตวิทยา  
 จํานวน ๕๐๐ บาท 
 

๕. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  
 ๕.๑  การทดสอบทางจิตวิทยา  
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๕.๒  การทดสอบความสามารถในดานการสอน โดยการใหผูสมัครทดสอบสอน 
 เนื้อหาที่เกี่ยวของกับทางดานวิศวกรรมยานยนต (เวลา ๑๐ นาที) 

๕.๓ การสอบสัมภาษณ 
 

 ๖.   กําหนดการคัดเลือก 
๖.๑  ระยะเวลารับใบสมัคร ตั้งแตวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จนถึง ๒๒ มนีาคม 
  ๒๕๕๖    

 ๖.๒  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ทั้งสามดานขางตน ในวันที่ ๒๕ 
   มีนาคม ๒๕๕๖  และจะประกาศกําหนดวนัสอบคัดเลือก  (ทั้งสามดาน)   

ใหทราบเฉพาะที่บอรดติดประกาศงานบรหิารและธุรการ บริเวณหอง ๒๐๔ 
(หองสมุด) ช้ัน ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จังหวัด
ปทุมธานี หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ตอ ๓๒๔๒, 
๓๒๔๐ 

  

 ๗.   การประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะประกาศรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือก ภายในวนัที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บอรดติดประกาศงานบรหิารและ
ธุรการ บริเวณหอง ๒๐๔ (หองสมุด) ช้ัน ๒ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร จังหวดั
ปทุมธานี หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ตอ ๓๒๔๒, ๓๒๔๐ หรือดูไดทาง 
Internet ที่ Website: http://www.engr.tu.ac.th 
    
 ทั้งนี้ การบรรจุ/จางผูไดรับคัดเลือกเพื่อเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ตําแหนง อาจารย ในอัตราที่วางอยูจะเปนไปตามลําดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหนวยงาน โดย
อํานาจการอนุมัติการบรรจุ/จางเปนของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากสภา
มหาวิทยาลัย และหากผูไดรับการคัดเลือกรายใดไมไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
ก็จะเลื่อนผูที่อยูในลําดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน 
   

ประกาศ     ณ     วันที่         ๒๑         กุมภาพันธ     พ.ศ.    ๒๕๕๖ 
 
 

                (รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  วังศกาญจน) 
                   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 


