ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานเงินรายได้สายวิชาการ
ตาแหน่ง อาจารย์ประจา วิทยาลัยนวัตกรรม
------------------------------------------ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจา จานวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 อาจารย์ประจา วิทยาลัยนวัตกรรม จานวน 10 อัตรา
2. เงื่อนไขเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยนวัตกรรมให้เป็นอาจารย์ จะได้รับบรรจุแต่งตั้งเมื่อผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องสามารถปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
และศูนย์พัทยาได้ โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3.1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.2.1 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิ ท ยาศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ วิ ศ วกรรมสื่ อ สารและเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ การบริหารเทคโนโลยี การบริหารนวัตกรรม วิศวกรรมการจัดการ และ
สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ
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3.2.2 สาขาวิช าที่เกี่ ย วข้อ งทางด้า นการบริห ารธุ รกิจ ได้ แก่ สาขาวิช าการ บริ ห ารธุรกิ จ
การบั ญ ชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิจ ระหว่ างประเทศ และสาขาอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรือ
3.2.3 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารจัดการ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ การวางแผนและ
การจัดการ (Planning and Management) สาขาการบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
การตลาด เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และถ้ามีผลงานวิจัยที่นาทฤษฎี
บริ ห ารจั ด การมาศึ ก ษามรดกวั ฒ นธรรมหรื อ อุ ต สาหกรรม สร้ า งสรรค์ จะได้ รั บ
การพิจารณาเป็นพิเศษ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ แ ก่ สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิ ล ปกรรมศาสตร์ อั ก ษรศาสตร์
ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารงานศิลปวัฒนธรรม (Arts/Cultural Management) การจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม (Cultural Resource Management) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
(Cultural Heritage Management) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
การจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ (Museum Management) การจั ด การท่ อ งเที่ ย ววั ฒ นธรรม
(Cultural Tourism Management) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) นโยบายทาง
วั ฒ นธรรม (Cultural Policy) การท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม (Tourism and
Hospitality) และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies) วัฒนธรรม
ศึกษา (Cultural Studies) ไทยศึกษา (Thai Studies) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ
ถ้าสามารถสอนภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.3 ระดับผลการศึกษาหรือผลงานเทียบเคียง
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รับรอง โดยจะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
(1) วุฒิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
(2) วุฒิปริญญาโท ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50
และต้องเคยมีประสบการณ์เป็นอาจารย์ หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า
5 ปี โดยสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
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- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือกาลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ทั้งนี้ต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง โดยจะต้องมีผล
การศึกษาดังนี้
(1) วุฒิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
(2) วุฒิปริญญาโท ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25
(3) วุฒิปริญญาเอก ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
กรณีกาลังอยู่ในช่วงการทาวิทยานิพนธ์ หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย ให้แสดงหลักฐานประกอบ
3.4 หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กาหนด ต้องมีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถพิเศษ
หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ในกรณีที่
ผลงานที่มีผู้สมัครต้องจัดทาเพื่อการสาเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ)
3.5 ถ้ามีความสามารถในด้านการค้นคว้าและทาวิจัยระดับนานาชาติ หรือเป็นบทความวิจัยจาก
ผลงานวิจัยที่ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ โดยผลงานได้รับ หรือตอบรับ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หน้าที่และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
4.1 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชา
การและวิชาชีพชั้นสูง การให้คาปรึกษาแนะนาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริหารทางวิชาการ
แก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ
ชั้นสูง เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษาให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. หลักฐานการสมัคร
5.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยนวัตกรรมกาหนด
5.2 สาเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา ให้นา
ต้นฉบับมาแสดงด้วย หากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษผู้ที่สมัครจะต้อง
แนบฉบับแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มาเป็นหลักฐานพร้อมลงนาม รับรองการแปล
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และในกรณีที่ระดับผลการศึกษาของผู้สมัครเป็นระบบการวัดผลที่มิใช่ระบบหน่วยกิตและไม่อาจ
แสดงค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) ได้ ให้ผู้สมัครแนบใบรับรองการเทียบเคียงผล
การศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตและค่าเฉลี่ยสะสม
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ และหลักฐานการเปลี่ยน
ชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด
5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จานวน 1 รูป
5.5 สาเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จานวน 1 ชุด
(เฉพาะเพศชาย)
5.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
5.7 หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสม ด้านวิชาการในการ
เป็นอาจารย์ หรือหนังสือรับรองความประพฤติ (ถ้ามี) จากผู้ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามีภรรยา
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จานวน 3 ท่าน ทั้งนี้ หนึ่งในจานวนผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการ
หรือ พนักงานประจาของหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีตาแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป หรือหากรับราชการทหาร หรือ ตารวจต้องมียศไม่ต่ากว่าร้อยเอก หรือ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้อานวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์
5.8 ผลงานทางวิชาการ หรือวิทยานิพนธ์ และ/หรือ รายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาและส่งคืนภายหลัง
5.9 บทความหรือหนังสือตอบรับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ถ้ามี)
5.10 รายชื่อบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทุกระดับย้อนหลัง 3 ปี นับจากวันสมัคร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
6. วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.citu.tu.ac.th
และสมัครด้ว ยตนเองที่วิทยาลั ย ส่ งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail โดยมี
รายละเอียดการรับสมัครแต่ละช่องทาง ดังนี้
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวัน 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 09.00 –
16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่งานบริหารงานบุคคล
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ห้อง CITU 509 ชั้น 5 อาคาร
อเนกประสงค์ 3
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สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวัน วัน 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (นับวันประทับตรา
ไปรษณีย์) โดยส่งจดหมายสมัครงานทางไปรณีย์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่
“วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 3
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200”
วงเล็บมุมซองบนขวา “สมัครงานตาแหน่ง” (ระบุตาแหน่งที่ต้องการสมัคร)”
สมัครทาง E-Mail ตั้งแต่วันนี้ – จนถึง วัน 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภายในเวลา 16.00 น.
โดยส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงงานบริหารงานบุคคล ระบุใน
ช่อง Subject : ตาแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ-นามสกุล (เช่น นักวิชาการศึกษา_นายนวัตกรรม
ธรรมศาสตร์) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทาเป็น File เดียวกันทั้งหมด จานวน 1 File
เ ท่ า นั้ น ใ น รู ป แ บ บ “PDF File” ข น า ด ไ ม่ เ กิ น 2 0 MB ส่ ง ม า ที่ E-Mail :
personal.itu@gmail.com
7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
7.1 การสอบข้อเขียน
7.2 การสอบสัมภาษณ์
7.3 การทดสอบความสามารถในด้านการสอน หรือการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
7.4 การทดสอบทางจิตวิทยา
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวันสอบข้อเขียน
วิทยาลัยนวัตกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทางเว็บไซต์วิทยาลัย
นวัตกรรมที่ www.citu.tu.ac.th และ สอบข้อเขียนในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ติดต่อ
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล คุณชุติมณฑน์ แจ่มจารัส โทร.02623-5055-8 ต่อ 4120, 4123
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9. การจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม จะด าเนิ น การจ้ า งพนั ก งานเงิ น รายได้ จากบั ญ ชี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ตามลาดับที่ในการประกาศผลการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(อาจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
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