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ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานเงนิรายได้ 

ต าแหน่ง อาจารย์ 
(ขยายเวลา) 
ที่      /2557 

--------------------------------------------------- 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต มีความประสงค์จะขยาย
เวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตัง้เป็นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ (ครัง้ที่  2) ต าแหน่ง อาจารย์ 
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

ก. ต าแหน่งที่รับสมคัร 
อาจารย์ ประจ าโครงการหลกัสตูรการออกแบบพฒันาชุมชนเมืองบณัฑิต/มหาบณัฑิต (หลกัสตูรนานาชาติ)
                                 จ านวน 1 ต าแหน่ง 

 

ข. เงื่อนไขของต าแหน่ง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง จะท าการประเมินทดลองปฏิบตัิหน้าที่ จ านวน 2 ครัง้ 
  ครัง้ที่ 1 ระหวา่ง   4-6   เดือนแรกของการปฏิบตัิหน้าที่ 
  ครัง้ที่ 2 ระหวา่ง 10-12 เดือนแรกของการปฏิบตัิหน้าที่  
 

ค. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
1. คณุสมบตัิทัว่ไป 

1.1 มีคณุสมบตัิครบถ้วน ดงันี ้
1.1.1 มีสญัชาติไทย 
1.1.2 มีอายไุมต่ ่ากวา่ 18  ปี 
1.1.3 ไม่เป็นผู้ มีร่างกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต-

ฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
1.1.4 ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นที่รังเกียจของสงัคม 
1.1.5 ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุ เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
1.1.6 ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อก จากรัฐวิสาหกิจหรือหนว่ยงานอื่น

ของรัฐ 
1.2 สามารถไปปฏิบตัิงานท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ จ. ปทมุธานี ได้ 
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1.3 ต้องไม่ปฏิบตัิหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรหรืออาจารย์ประจ าหลกัสตูรและไม่มี ช่ือ
เป็นอาจารย์ประจ า ณ สถาบนัการศกึษาอื่นใดกรณีได้รับการคดัเลือกเป็นอาจารย์ประจ าคณะ-
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

2. คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
 

2.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอกทางด้านวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (URBAN 
DESIGN) จากสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ  โดยมีผลการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
ระดบัปริญญาโท 

   วฒุิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 2.75 และไมม่ีเกรด F ในวิชาหลกั 
   วฒุิปริญญาโท ได้เกรดเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 3.35 
   จบจากมหาวิทยาลยัที่ ก.บ.ม. รับรอง 
 ระดบัปริญญาเอก  

  วฒุิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 2.75 และไมม่ีเกรด F ในวิชาหลกั 
   วฒุิปริญญาโท ได้เกรดเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 3.25 
     จบจากมหาวิทยาลยัที่ ก.บ.ม. รับรอง 

 หากผู้ สมคัรมีระดบัผลการศึกษาไม่ตรงกับที่ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ
พิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคณุภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องมาแสดงด้วย  

2.2    มีประสบการณ์ที่เก่ียวกบัการสอนและงานวิชาชีพด้านการออกแบบชมุชนเมือง 
2.3   มีความรู้ทางด้านภาษาองักฤษที่สามารถใช้ในการสอนและการบริหารจดัการศกึษาในระดบันานาชาติ 

 
ง. การรับสมัคร 

1. ผู้ประสงค์จะสมคัรเข้ารับการคดัเลือก ติดต่อขอรับใบสมคัรและสมคัรได้ที่ห้องงานบุคคลและสื่อสาร-
องค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง ชัน้ 3  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
ตัง้แต่บัดนี ้จนถึงวันจันทร์ที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2557  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่โทร. 0-2986-9434  0-2986-9605-6  ต่อ  3011 และ 3012 โทรสาร ต่อ 3003 หรือสามารถ 
download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.ap.tu.ac.th/หรือ สามารถส่งใบสมคัรพร้อมหลกัฐาน
การสมคัรทาง E-mail:hr_aptu@hotmail.com 

2. หลกัฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมคัร ดงันี ้
2.1 ส าเนาใบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง  ใบแสดงระดบัผลการศึกษา(transcript) โดยให้น าฉบบัจริงมาแสดง และให้ผู้ยื่นใบ
สมคัร และเจ้าหน้าที่ผู้ รับสมคัร ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องด้วย ในกรณีที่หลกัฐานผลการศึกษา
เป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และลงลายมือช่ือ
รับรองการแปลไว้ด้วย 

2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบตัรประจ าตวัประชาชน หรือสตูิบตัร หรือใบกองเกินทหาร อย่างใด
อยา่งหนึง่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยให้น าใบจริงมาแสดงด้วย 
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2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใสแ่ว่นตาด า ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
(นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) จ านวน 1 รูป  

2.4 ใบรับรองแพทย์แสดงวา่ไมเ่ป็นโรคต้องห้าม ตามพระราชบญัญตัิข้าราชการพลเรือนในสถาบนั-
อดุมศกึษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนด    
ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน 

2.5 ผลงานทางวิชาการ และหรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง หรือความรู้ความสามารถพิเศษ 
เพื่อประกอบการพิจารณาและจะสง่คืนภายหลงั (กรณีระดบัผลการศกึษาไมเ่ข้าขา่ยตามเกณฑ์
ที่ระบไุว้) 

2.6 ส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นค าน าหน้านาม ช่ือ หรือช่ือสกลุ (ถ้ามีการเปลีย่นแปลง)  
2.7 ใบรับรองการท างานจากผู้มีอ านาจลงนามของหนว่ยงานท่ีทา่นได้ผา่นการปฏิบตัิงานมาแล้ว 

3. หลกัฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับการคดัเลอืก 
หนงัสอืรับรองของผู้ที่มิใช่บิดามารดา สามี/ภรรยา หรือพี่น้อง จ านวน 3 ฉบบั (ต้องเป็นหนงัสือรับรอง
ของข้าราชการ, พนกังานประจ าในหนว่ยงานภาครัฐ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 ฉบบั) 

4. อตัราคา่สมคัรสอบคดัเลอืก รายละ 100 บาท 
 

จ. เกณฑ์การคัดเลือก 
   คดัเลือกโดยการพิจารณาความเหมาะสมจากประวตัิสว่นตวั ประวตัิการศึกษา ประวตัิการท างาน 

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่ เ ก่ียวกับงานทางวิชาชีพของผู้ เข้าสอบคัดเลือกโดยการสอบเป็น
ภาษาองักฤษ ได้แก่ 

  1.   การสอบข้อเขียน  
  2.   การสมัภาษณ์ หรือ การสอบสมัภาษณ์  
   3.   การทดสอบสอน (ส าหรับเวลา 30 นาที) โดยเลอืกหนึง่ในหวัข้อจากรายการ ดงัตอ่ไปนี  ้
       3.1 Human Settlement and Urban Design 
       3.2 Transit Orientation Development (TOD) and Urban Design 
       3.3 GIS and Urban Design         
  4.   การทดสอบทางจิตวิทยา  
 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที  วาจา อุปนิสยั 

อารมณ์ ทศันคติ จริยธรรม การปรับตวัเข้ากับผู้ ร่วมงาน สงัคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ 
เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น และทดสอบความถนัด ความสามารถและความเหมาะสมในการ
ปฏิบตัิงานในการสอน หรือตามที่จะก าหนด 

 

 
ฉ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกตลอดจน วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ จะประกาศรายช่ือผู้มี
สทิธ์ิเข้ารับการคดัเลอืก ในวนัพฤหสับดีที ่ 18  กนัยายน  พ.ศ. 2557   สอบคดัเลอืกวนัจนัทร์ที่  22  กนัยายน  พ.ศ. 2557 เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ประกาศผลการสอบคดัเลอืก วนัองัคารที่  23  กนัยายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 
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ช. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าจ้าง ดังนี ้
คา่จ้างเป็นไปตามวฒุกิารศกึษาและตามความสามารถ 
 

 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี         สงิหาคม พ.ศ. 2557 
 
 

(อาจารย์บษุกร  รมยานนท์) 
รองคณบดีฝ่ายบคุคลและสือ่สารองค์กร 

 ปฏิบตัิราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 


