ประกาศคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ เป็ นพนักงานเงินรายได้
ตาแหน่ ง อาจารย์
(ขยายเวลา)
ที่ /2557
--------------------------------------------------คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะขยาย
เวลารั บ สมัค รบุค คลเพื่ อ คัด เลือ กให้ บ รรจุ แ ต่ง ตัง้ เป็ นพนัก งานเงิ น รายได้ สายวิ ช าการ (ครั ง้ ที่ 2) ตาแหน่ง อาจารย์
สัง กัด คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อ ไปนี ้
ก. ตาแหน่ งที่รับสมัคร
อาจารย์ ประจาโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต/มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
จานวน 1 ตาแหน่ง
ข. เงื่อนไขของตาแหน่ ง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง จะทาการประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ จานวน 2 ครัง้
ครัง้ ที่ 1 ระหว่าง 4-6 เดือนแรกของการปฏิบตั ิหน้ าที่
ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง 10-12 เดือนแรกของการปฏิบตั ิหน้ าที่
ค. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทวั่ ไป
1.1 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ดังนี ้
1.1.1 มีสญ
ั ชาติไทย
1.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
1.1.3 ไม่เป็ นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ไร้ ความสามารถ หรื อจิต ฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
1.1.4 ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
1.1.5 ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทา โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
1.1.6 ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
1.2 สามารถไปปฏิบตั ิงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี ได้
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1.3 ต้ องไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรหรื ออาจารย์ประจาหลักสูตรและไม่มี ชื่อ
เป็ นอาจารย์ประจา ณ สถาบันการศึกษาอื่นใดกรณีได้ รับการคัดเลือกเป็ นอาจารย์ประจาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
2.1 จบการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท หรื อ เอกทางด้ า นวิ ช าการออกแบบชุม ชนเมื อ ง (URBAN
DESIGN) จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี ้
ระดับปริ ญญาโท
วุฒิปริ ญญาตรี ได้ เกรดเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
วุฒิปริ ญญาโท ได้ เกรดเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.35
จบจากมหาวิทยาลัยที่ ก.บ.ม. รับรอง
ระดับปริ ญญาเอก
วุฒิปริ ญญาตรี ได้ เกรดเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
วุฒิปริ ญญาโท ได้ เกรดเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.25
จบจากมหาวิทยาลัยที่ ก.บ.ม. รับรอง
หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กาหนด ต้ องมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
พิเศษ หรื อมีผลงานวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องมาแสดงด้ วย
2.2 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการสอนและงานวิชาชีพด้ านการออกแบบชุมชนเมือง
2.3 มีความรู้ทางด้ านภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ ในการสอนและการบริ หารจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ
ง. การรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ ที่ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ชัน้ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตัง้ แต่ บัดนี ้ จนถึ งวัน จันทร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ในวัน และเวลาราชการ หรื อ สอบถาม
รายละเอียดได้ ที่โทร. 0-2986-9434 0-2986-9605-6 ต่อ 3011 และ 3012 โทรสาร ต่อ 3003 หรื อสามารถ
download แบบฟอร์ มใบสมัครได้ ที่ http://www.ap.tu.ac.th/หรื อ สามารถส่งใบสมัครพร้ อมหลักฐาน
การสมัครทาง E-mail:hr_aptu@hotmail.com
2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้ อมใบสมัคร ดังนี ้
2.1 สาเนาใบปริ ญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร อนุมัติ บัตร หรื อหลักฐานการศึกษาอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ใบแสดงระดับผลการศึกษา(transcript) โดยให้ นาฉบับจริ งมาแสดง และให้ ผ้ ยู ื่นใบ
สมัคร และเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับสมัคร ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องด้ วย ในกรณีที่หลักฐานผลการศึกษา
เป็ นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ให้ แปลเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ และลงลายมือชื่ อ
รับรองการแปลไว้ ด้วย
2.2 สาเนาทะเบียนบ้ าน หรื อบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสูติบตั ร หรื อใบกองเกินทหาร อย่างใด
อย่างหนึง่ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยให้ นาใบจริ งมาแสดงด้ วย
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2.3 รู ปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ ้ว หรื อ 2 นิ ้ว ซึ่งถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จานวน 1 รู ป
2.4 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้ องห้ าม ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กาหนด
ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน
2.5 ผลงานทางวิชาการ และหรื อรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื อความรู้ ความสามารถพิเศษ
เพื่อประกอบการพิจารณาและจะส่งคืนภายหลัง (กรณีระดับผลการศึกษาไม่เข้ าข่ายตามเกณฑ์
ที่ระบุไว้ )
2.6 สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นคานาหน้ านาม ชื่อ หรื อชื่อสกุล (ถ้ ามีการเปลีย่ นแปลง)
2.7 ใบรับรองการทางานจากผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงานที่ทา่ นได้ ผา่ นการปฏิบตั ิงานมาแล้ ว
3. หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมกรณีได้ รับการคัดเลือก
หนังสือรับรองของผู้ที่มิใช่บิดามารดา สามี/ภรรยา หรื อพี่น้อง จานวน 3 ฉบับ (ต้ องเป็ นหนังสือรับรอง
ของข้ าราชการ, พนักงานประจาในหน่วยงานภาครัฐ หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 1 ฉบับ)
4. อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือก รายละ 100 บาท
จ. เกณฑ์ การคัดเลือก
คัดเลือกโดยการพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติสว่ นตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานทางวิ ช าชี พ ของผู้ เข้ า สอบคัด เลื อ กโดยการสอบเป็ น
ภาษาอังกฤษ ได้ แก่
1. การสอบข้ อเขียน
2. การสัมภาษณ์ หรื อ การสอบสัมภาษณ์
3. การทดสอบสอน (สาหรับเวลา 30 นาที) โดยเลือกหนึง่ ในหัวข้ อจากรายการ ดังต่อไปนี ้
3.1 Human Settlement and Urban Design
3.2 Transit Orientation Development (TOD) and Urban Design
3.3 GIS and Urban Design
4. การทดสอบทางจิตวิทยา
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้ านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสยั
อารมณ์ ทัศนคติ จริ ยธรรม การปรับตัวเข้ ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้ อม ความคิดริ เริ่ มและสร้ างสรรค์
เชาวน์ ปัญ ญาและบุค ลิกภาพอย่างอื่น และทดสอบความถนัด ความสามารถและความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงานในการสอน หรื อตามที่จะกาหนด
ฉ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกตลอดจน วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 สอบคัดเลือกวันจันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา
09.00 น. เป็ นต้ นไป ณ อาคารคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ช. ผู้ได้ รับการคัดเลือกจะได้ รับค่ าจ้ าง ดังนี ้
ค่าจ้ างเป็ นไปตามวุฒกิ ารศึกษาและตามความสามารถ
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2557

(อาจารย์บษุ กร รมยานนท์)
รองคณบดีฝ่ายบุคคลและสือ่ สารองค์กร
ปฏิบตั ิราชการแทนคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
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