
 
 

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ต าแหน่งอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
……………………………… 

  ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล  
เพ่ือคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
     ๑.๑ อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ จ านวน ๑ อัตรา  

๒. เงื่อนไขของต าแหน่ง 
     ๒.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้      
           ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว 
     ๒.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาปฏิบัติงานประจ า ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จงัหวัดปทุมธานี    

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    ๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

๓.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงาน  
         มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (ตามเอกสารแนบท้าย) 
๓.๑.๒ มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
       ๓.๑.๒.๑ TOEFL มีผลคะแนนคือ Paper ไม่ต่ ากว่า ๕๕๐ คะแนน, CBT ไม่ต่ ากว่า ๒๑๓ คะแนน , 
                   IBT ไม่ต่ ากว่า ๗๙ คะแนน   
       ๓.๑.๒.๒ IELTS ไม่ต่ ากว่า ๖.๕ คะแนน 
       ๓.๑.๒.๓ TU-GET ไม่ต่ ากว่า ๕๕๐ คะแนน  
       และผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษดังกล่าวมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุใน
หลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร (ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ 
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน)   

    ๓.๒ คณุสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
          ๓.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ด้านการออกแบบ/บริหารจัดการด้านการออกแบบ  
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   โดยต้องมีระดับผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
            (๑) หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้ 

        - เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  
                   - วุฒิปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษาด้านการออกแบบ/สิ่งทอ/เครื่องแต่งกาย หรือสาขาท่ี 
                     สัมพันธ์กับศิลปะหรือการออกแบบ ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และไม่มีเกรด F ในวิชาหลกั 

         - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 
  (๒) หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้ 

          - วุฒิปริญญาโท ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  
           - วุฒิปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษาด้านการออกแบบ/สิ่งทอ/เครื่องแต่งกาย หรือสาขาที่ 
                      สัมพันธ์กับศิลปะหรือการออกแบบ ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และไม่มีเกรด F ในวิชาหลกั            
                   - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 
           อนึ่ง กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้อ (๑) และ (๒) ผู้สมัครต้องส่ง
เอกสาร/หลักฐานผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ และ/หรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ความรู้ความสามารถพิเศษ ที่มีคุณภาพดีมาก/ดีเด่นหรือยอดเยี่ยม เพ่ือประกอบการพิจารณาและจะส่งคืนภายหลัง
เมื่อพิจารณาแล้ว (ทั้งนี้ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดท าเพ่ือการส าเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ไม่จัดเป็นผลงานทาง
วิชาการ)  
      ๓.๓ คุณสมบัติอ่ืนๆ   
                   หากผู้สมัครมีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมี
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ในกรณีนี้ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดท าเพ่ือการส าเร็จการศึกษาหรือ
วิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานตามนี)้ 
๔. การรับสมัคร 
     ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอใบสมัครและสมัครได้ที่ ส านักงานเลขานุการ ชั้น ๕  
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  
          จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากต้องการสอบถามรายละเอียติดต่อ  
           ได้ทีโ่ทร.๐ ๒๖๙๖ ๖๓๐๖ (คุณไอยคุปต์) และสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไชต์คณะฯ   
           http://fineart.tu.ac.th 
     ๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร 

๔.๒.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตร และใบรายละเอียดผลการศึกษา Transcript (ระดับวุฒิการศึกษา 
        ปริญญาตรี/โท/เอก) กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องน า  
        ฉบับแปลเป็น ภาษาอังกฤษ หรอืภาษาไทยมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย และหาก  
        ผลการศึกษาทีไ่ม่ใช่ผลคะแนนเฉลี่ย (GPA) ให้ผู้สมัครเป็นผู้ด าเนินการให้สถาบันการศึกษานั้น  
        เป็นผู้เทียบผลการศึกษาให้เป็นคะแนนเฉลี่ย (GPA) พร้อมรับรองการเทียบผลดังกล่าวด้วย 
๔.๒.๒ วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะส่งคืนให้ผู้สมัครภายหลัง) 
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๔.๒.๓ ส าเนาผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในข้อ ๓.๑.๒  
          ๔.๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  

๔.๒.๕ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้า ชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) 
๔.๒.๖ ส าเนาใบส าคัญรับรองการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีท่ีผู้สมัคร 
         เป็นผู้ชาย) 

          ๔.๒.๗ ประวัติส่วนตัว (Resume) ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การ  
                  ท างาน ทักษะ ความรู้ ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 

๔.๒.๘ หนังสือรับรองด้านความเหมาะสมด้านวิชาการ ความประพฤติ ในการเป็นอาจารย์ จากผู้ซึ่งมิใช่   
         บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จ านวน ๓ ท่าน ซึ่งรู้จักกับผู้สมัครเป็น 
         อย่างดี ทั้งนี้ โดยหนึ่งในจ านวนผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจ าของหน่วยงาน 
         ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกจิที่มีต าแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหาร 
         หรือต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้อ านวยการโครงการ 
         /คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์ โดยระบุชื่อ ต าแหน่ง ที่อยู่ที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ    
         ติดต่อได้ของผู้ที่รับรองให้ชัดเจนเพื่อติดต่อกลับ  
๔.๒.๙ ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบัน   
         อุดมศึกษาและตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนด  
         ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน  
๔.๒.๑๐ หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ให้ยื่นผลงานทางวิชาการ /งาน 
          สร้างสรรค์  
๔.๒.๑๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน   
          จ านวน ๒ รูป 
         ทั้งนี้เอกสารในข้อ ๔.๒.๑ , ๔.๒.๓ – ๔.๒.๑๐ ใหส้ าเนาจ านวน ๕ ชุด พร้องลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง และขอให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาให้เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบในวันสมัครด้วย) 
๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
     ๕.๑ พิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
     ๕.๒ พิจารณาจากการสอบข้อเขียน 
     ๕.๓ พิจารณาจากการทดสอบสอนและวิจารณ์งาน 
     ๕.๔ พิจารณาจากการทดสอบทางจิตวิทยา  
     ๕.๕ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 
     ๕.๖ พิจารณาจากผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานออกแบบ 
๖. ก าหนดการคัดเลือก 
     ๖.๑ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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     ๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ศุกร์ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงานเลขานุการ 
           ชั้น ๕ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือเข้าไปทีเ่ว็บไซต์คณะฯ 
           http://fineart.tu.ac.th  
     ๖.๓ วันสอบข้อเขียน สอบสอนและสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
๗. การทดสอบทางจิตวิทยา 

เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแล้ว คณะฯ จะแจ้งให้ ผู้สมัครไปทดสอบทางจิตวิทยาที ่ 
งานบริการสังคม ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผู้สมัครต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการสอบทางจิตวิทยา ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมรายละ ๕๐๐ บาท โดยที่ผลสอบทางจิตวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จะส่งมาท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์  

ทั้งนี้ ผลสอบทางจิตวิทยาจะต้องเป็นปกติ จึงจะมีสิทธิรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวได้ 
๘. การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ณ ส านักงานเลขานุการ ชั้น ๕  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือเข้าไปที่เว็บไซด์คณะฯ http://fineart.tu.ac.th  

ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์  
ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามล าดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอ านาจการอนุมัติการบรรจุ/ 
จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการ
คัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไปขึ้นมาแทน 
 
              ประกาศ  ณ  วันที่   ๖  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
                                                                                                                        

                                                                                                                   
                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  จึงวิวัฒนาภรณ์)  
                                                               คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔ - 



- ๒ - 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ข้อ ๑๑ คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๒) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการหรือพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน 

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามข้อบังคับฉบับนี้ 
(๔) เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  

หรือจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ 
(๕) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(๖) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๙) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๑๐) เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม 

 
 
 

- ๕ - 


