ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตาแหน่งอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
………………………………
ด้ว ยคณะศิล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มี ค วามประสงค์จ ะรั บ สมัค รบุ ค คล
เพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการละคอน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ อาจารย์ สาขาวิชาการละคอน จานวน ๒ อัตรา คือ
(๑) ด้านทฤษฎีและวรรณกรรมการละคอน (วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก) จานวน ๑ อัตรา
(๒) ด้านการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อละคอนเวที (วุฒิปริญญาเอก) จานวน ๑ อัตรา
๒. เงื่อนไขของตาแหน่ง
๒.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้
ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
๒.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาปฏิบัติงานประจา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑)
๓.๑.๒ มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
๓.๑.๒.๑ TOEFL มีผลคะแนนคือ Paper ไม่ต่ากว่า ๕๕๐ คะแนน, CBT ไม่ต่ากว่า ๒๑๓ คะแนน ,
IBT ไม่ต่ากว่า ๗๙ คะแนน
๓.๑.๒.๒ IELTS ไม่ต่ากว่า ๖.๕ คะแนน
๓.๑.๒.๓ TU-GET ไม่ต่ากว่า ๕๕๐ คะแนน
โดยผลการทดสอบต้องไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวัน
ปิดรับสมัคร

-- ๒๒ -๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๒.๑ อาจารย์ดา้ นทฤษฎีและวรรณกรรมการละคอน จานวน ๑ อัตรา
๓.๒.๑.๑ สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ทฤษฎีการละคอน (Dramatic
Theory & Criticism) , วรรณกรรมการละคอน , ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการละคอน
๓.๒.๑.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านการละคอน หรือ
ศิลปะการแสดง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กัน โดยต้องมีระดับผล
การศึกษาดังต่อไปนี้
(๑) หากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
- วุฒิปริญญาโทได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
- วุฒิปริญญาตรีได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และไม่มีเกรด F
ในวิชาหลัก
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) หากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
- วุฒิปริญญาโทได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๒๕
- วุฒิปริญญาตรีได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และไม่มีเกรด F
ในวิชาหลัก
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
อนึ่ง กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ (๑) และ (๒) ผู้สมัครต้องส่งเอกสาร/
หลักฐานผลงานฯ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์
เรื่อง การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อชดเชยกรณีผู้ที่หน่วยงานเสนอขออนุมัติจ้างเป็นอาจารย์มีระดับผล
การศึกษาต่ากว่าเกณฑ์ หรือไม่แน่ชัดว่าเป็นไปตามเกณฑ์ (เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒) เพื่อประกอบการ
พิจารณาและจะส่งคืนภายหลังเมื่อพิจารณาแล้ว
๓.๒.๒ อาจารย์ดา้ นการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อละคอนเวที จานวน ๑ อัตรา
๓.๒.๒.๑ สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การใช้มัลติมีเดียเพื่อออกแบบศิลปะ
การแสดง , การออกแบบแสงขั้นพื้นฐาน , การแต่งหน้าสาหรับละคอนเวที
ขั้นพื้นฐาน , การจัดการโรงละคอนและการจัดการเวที
๓.๒.๒.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการละคอน หรือ
ศิลปะการแสดง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กัน โดยต้องมีระดับผล
การศึกษาดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
- วุฒิปริญญาโทได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๒๕
- วุฒิปริญญาตรีได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และไม่มีเกรด F
ในวิชาหลัก

- ๓๒ - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
อนึ่ง กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ (๑) ผู้สมัครต้องส่งเอกสาร/หลักฐาน
ผลงานฯ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์ เรื่อง การเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพื่อชดเชยกรณีผู้ที่หน่วยงานเสนอขออนุมัติจ้างเป็นอาจารย์มีระดับผลการศึกษาต่ากว่า
เกณฑ์ หรือไม่แน่ชัดว่าเป็นไปตามเกณฑ์ (เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒) เพื่อประกอบการพิจารณาและจะ
ส่งคืนภายหลังเมื่อพิจารณาแล้ว
๔. การรับสมัคร
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอใบสมัครและสมัครได้ที่ สานักงานเลขานุการ ชั้น ๕
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จนถึงวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อ
ได้ทโี่ ทร.๐ ๒๖๙๖ ๖๓๐๖ (คุณไอยคุปต์) และสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไชต์คณะฯ
http://fineart.tu.ac.th
๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ
๔.๒.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะศิลปกรรมศาสตร์กาหนด พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๔.๒.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร และใบรายละเอียดผลการศึกษา Transcript (ระดับวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี/โท/เอก)
(๑) กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนาฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย
(๒) กรณีผลการศึกษาทีไ่ ม่ใช่ผลคะแนนเฉลี่ย (GPA) ให้ผู้สมัครเป็นผู้ดาเนินการให้สถาบันการศึกษา
นั้นเป็นผู้เทียบผลการศึกษาให้เป็นคะแนนเฉลี่ย (GPA) หรือผู้สมัครเทียบผลการศึกษาด้วย
ตนเองโดยทาเป็นหนังสือแสดงวิธีการหลักเกณฑ์การคานวณที่มาตลอดจนการอ้างอิง
พร้อมรับรองการเทียบผลดังกล่าวด้วย
๔.๒.๓ วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ของระดับวุฒิการศึกษาโท/เอก (เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะส่งคืนให้
ผู้สมัครภายหลัง)
๔.๒.๔ สาเนาผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในข้อ ๓.๑.๒
๔.๒.๕ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
๔.๒.๖ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้า ชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
๔.๒.๗ สาเนาใบสาคัญรับรองการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่ผู้สมัคร
เป็นผู้ชาย)
๔.๒.๘ ประวัติส่วนตัว (Resume) ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทางาน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถพิเศษ
๔.๒.๙ หนังสือรับรองด้านความเหมาะสมด้านวิชาการ ความประพฤติ ในการเป็นอาจารย์ จากผู้ซึ่งมิใช่
บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จานวน ๓ ท่าน ซึ่งรู้จักกับผู้สมัครเป็น

- ๔๒ อย่างดี ทั้งนี้ โดยหนึ่งในจานวนผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจาของหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีตาแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหาร
หรือตารวจต้องมียศไม่ต่ากว่าร้อยเอก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้อานวยการโครงการ
/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์ โดยระบุชื่อ ตาแหน่ง ที่อยู่ที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ของผู้ที่รับรองให้ชัดเจนเพื่อติดต่อกลับ
๔.๒.๑๐ ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาและตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กาหนด
ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน
๔.๒.๑๑ หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้ยื่นผลงานฯ ตาม
เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒ พร้อมกับใบสมัครด้วย
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสาเนาเอกสารทั้งหมด จานวน ๕ ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
และขอให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาแสดงให้เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบในวันสมัครด้วย (ยกเว้น
เอกสารในข้อ ๔.๒.๓ ไม่ต้องสาเนา ให้นาฉบับจริงมายื่น)
๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
๕.๑ พิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
๕.๒ พิจารณาจากการสอบข้อเขียนทางวิชาการ
๕.๓ พิจารณาจากการสอบสอน
๕.๔ พิจารณาจากการทดสอบทางจิตวิทยา
๕.๕ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
๕.๖ พิจารณาจากผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานแสดง
๖. กาหนดการคัดเลือก
๖.๑ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สานักงานเลขานุการ
ชั้น ๕ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือเข้าไปที่เว็บไซต์คณะฯ
http://fineart.tu.ac.th
๖.๓ วันสอบข้อเขียน สอบสอนและสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๗. การทดสอบทางจิตวิทยา
เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแล้ว คณะฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครไปทดสอบทางจิตวิทยาที่
งานบริการสังคม ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผู้สมัครต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการสอบทางจิตวิทยา ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมรายละ ๕๐๐ บาท โดยที่ผลสอบทางจิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จะส่งมาที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ ผลสอบทางจิตวิทยาจะต้องเป็นปกติ จึงจะมีสิทธิรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวได้

- ๒๕ ๘. การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ณ สานักงานเลขานุการ ชั้น ๕
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือเข้าไปที่เว็บไซด์คณะฯ http://fineart.tu.ac.th
ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามลาดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอานาจการอนุมัติการบรรจุ/
จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการ
คัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปขึ้นมาแทน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

-๒-๖(เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๑ คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม
ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการหรือพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามข้อบังคับฉบับนี้
(๔) เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
หรือจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทาผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
(๕) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(๖) เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เป็นบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๙) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๑๐) เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม

-- ๗๒ -(เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒)
ภาคผนวกหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายวิชาการ

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์
เรื่อง การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อชดเชยกรณีผู้ที่ส่วนงานเสนอขออนุมัติจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ มีระดับผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์
...................................
๑. ให้ส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก) คัดเลือกและกาหนดจานวนชิน้ ของผลงานที่เห็นควรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
(Reader) ทาการประเมิน โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อชดเชยระดับผลการศึกษา
ของผู้ที่หน่วยงานประสงค์จะขออนุมัติจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดังนี้
๑.๑ ผลงานที่เสนอต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะมอบหมายให้สอน และไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ใช้ในการ
สาเร็จการศึกษา
๑.๒ ระบุประเภทของผลงานฯ โดยจัดกลุ่มประเภทของผลงาน ดังนี้
(๑) หนังสือ / ตารา
(๒) รายงานการวิจัย
(๓) บทความวิจัย
(๔) บทความวิชาการ
(๕) งานแปล
(๖) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ ที่ตรงกับสาขาวิชาหรือสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านที่จะจ้าง
ทั้งนี้ โดยต้องมีเอกสารประกอบผลงานที่เสนอเพื่อให้สามารถประเมินได้ เช่นเดียวกับผลงาน ข้อ (๑) – (๕)
๑.๓ การระบุรายละเอียดของผลงาน ให้เขียนอย่างถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม
๒. ผลงานทางวิชาการต้องเป็นวารสารวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด คือเป็นวารสารที่มชี ื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ไม่อยู่ในฐานข้อมูล Beall’s list)
๓. กรณีที่เป็นผลงานที่จดั ทาร่วมกันหลายคน ให้ระบุสัดส่วนและหน้าที่ความรับผิดชอบของผลงานผู้ที่ส่วนงานเสนอ
ขออนุมัติจ้างเป็นอาจารย์ได้จัดทาแต่ละชิน้ โดยมีเจ้าของผลงานทัง้ หมดลงนามรับรองสัดส่วนดังกล่าว
ทั้งนี้ต้องมีผลงานที่เสนอฯ อย่างน้อย จานวน ๑ ชิน้ โดยมีสดั ส่วนการจัดทาผลงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐
๔. ให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่ประเมิน จานวน ๓ ราย
โดยต้องเป็น * ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก * จานวน ๒ ราย และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน * จานวน ๑ ราย
๕. ให้แจ้งรายชื่อ ตาแหน่ง และส่วนงานต้นสังกัดของผูท้ รงคุณวุฒิที่ทาหน้าทีป่ ระเมินทุกราย และขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลงนามรับรองผลการประเมินและเหตุผลหรือข้อคิดเห็นในการพิจารณากาหนดผลการประเมิน
๖. กาหนดเกณฑ์การประเมิน โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ “ดีเด่น ดีมาก ดี และ พอใช้”
๗. เกณฑ์การผ่านการประเมินของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์ คือ ต้องมีผลงาน
ที่ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” อย่างน้อย ๑ ชิน้ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน ๒ ราย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ๑ ราย

- ๘๒ ภาคผนวกหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายวิชาการ

หมายเหตุ คาจากัดความของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก รายงานวิจยั บทความวิจัย บทความวิชาการ การเผยแพร่
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน ๒ ราย หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
หากผู้ทรงคุณวุฒิเคยเป็นบุคลากรของหน่วยงานนัน้ ต้องเกษียณอายุราชการ/ลาออก/โอน/ย้ายไปแล้วอย่างน้อย ๓ ปี
และต้องไม่มีสว่ นได้เสียกับผูส้ มัคร
๒. รายงานวิจยั ต้องมีครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (Research Process) อาทิ
การกาหนดวรรณกรรม ปริทัศน์ สมมติฐาน ระเบียบวิธีวิจัย เช่น เก็บรวมรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ เป็นต้น
๓. บทความวิจัย ทีป่ ระมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจยั นั้น สาหรับการนาเสนอในการประชุมทาง
วิชาการ หรือตีพิพม์ในวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๔.๑ เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยทางวารสารทางวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ อาจเผยแพร่
เป็นรูปเล่มหรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
๔.๒ เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจยั ในรูปแบบอื่นที่มบี รรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
๔.๓ นาเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจาการประชุมทางวิชาการได้มีการประเมิน
โดยกองบรรณาธิการและนาไปรวบรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๔.๔ การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีและได้ผ่านการประเมินคุณภาพ ต้องแสดงหลักฐานว่า
ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศ และต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

