
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

โดยที่เป็นสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำพนักงำนมหำวิทยำลัย  สำยวิชำกำร 
ประเภทครูกระบวนกำร 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย     
พ.ศ. ๒๕๕๙ และอธิกำรบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริหำรบุคคลในกำรประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๓       
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๓ จึงออกประกำศไว้ดังนี้  

 

ข้อ ๑  ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร    
สรรหำพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร ประเภทครูกระบวนกำร พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 

ข้อ ๒  ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ในประกำศนี้ 
“มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
“คณะ” หมำยควำมว่ำ คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์  
“คณบดี” หมำยควำมว่ำ คณบดีคณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์ 
“ครูกระบวนกำร” หมำยควำมว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร ประเภทครูกระบวนกำร  
“คณะกรรมกำรกลั่นกรอง” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง

บุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร ประเภทครูกระบวนกำร 
“ก.บ.ม.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
“ก.บ.ค.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรบุคคล 
 

ข้อ ๔  ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรตำมประกำศนี ้
 
 
 



๒ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๕   กำรด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็นครูกระบวนกำร ให้ยึดหลักควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมเท่ำเทียมในโอกำสและประโยชน์ของมหำวิทยำลัยและคณะ และให้กระท ำโดย
กระบวนกำรที่ได้มำตรฐำน ยุติธรรมและโปร่งใส 
 

หมวด ๒  
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

ประเภทครูกระบวนการ 
 

ข้อ ๖  ให้มีคณะกรรมกำรกลั่นกรอง ประกอบด้วย 
(๑)  รองอธิกำรบดีทีอ่ธิกำรบดีมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
(๒)  ประธำนสภำอำจำรย์ หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
(๓)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิทีอ่ธิกำรบดีแต่งตั้ง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองคน เป็นกรรมกำร 
(๔)  คณบดี หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
ให้ผู้อ ำนวยกองทรัพยำกรมนุษย์เป็นเลขำนุกำร และอำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่กองทรัพยำกรมนุษย์

เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรได้อีกไม่เกินสองคน 
 

ข้อ ๗  ให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองมีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม 
ตรวจสอบกลั่นกรองควำมเหมำะสมในกำรบรรจุแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูกระบวนกำร โดยให้พิจำรณำจำก  
ผลกำรทดสอบหรือประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถตำมข้อ ๙ คุณวุฒิ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
สุขภำพกำยและสุขภำพจิต จรยิธรรม คุณธรรม ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ตำมข้อ ๑๒ ผลกำรศึกษำ ประสบกำรณ์
กำรท ำงำน และคุณลักษณะควำมเหมำะสมอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูกระบวนกำร เช่น 
ควำมมีใจรักในกำรเป็นครูกระบวนกำร ควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง และจัดท ำรำยงำนควำมเห็นเสนอต่อ
อธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำน ำเสนอ ก.บ.ม. 
 

หมวด ๓ 
วิธีการสรรหา 

 

ข้อ ๘  กำรสรรหำครูกระบวนกำรอำจด ำเนินกำรคัดเลือกได้ ๒ วิธี ได้แก่  
(๑)  วิธีกำรคัดเลือกโดยกำรประกำศรับสมัครเป็นกำรทั่วไป 
(๒)  วิธีกำรคัดเลือกโดยเรียกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถดีเด่นเฉพำะรำยมำเข้ำรับกำรคัดเลือก 
กำรสรรหำโดยวิธีตำมวรรคหนึ่ ง (๒) ให้กระท ำได้ เฉพำะแต่กรณีสำขำขำดแคลน  หรือ              

มีลักษณะเฉพำะด้ำนที่จ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนสำธิตแห่ง



๓ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 

ข้อ ๙  กำรด ำเนินกำรคัดเลือกตำมข้อ ๘ ให้คณะจัดให้มีกำรทดสอบหรือประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงน้อย ๒ วิธี จำกวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

(๑)  กำรสอบข้อเขียน 
(๒)  กำรสอบสัมภำษณ์ 
(๓)  กำรสำธิตกำรสอน  
(๔)  กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร  
(๕)  กำรทดสอบกระบวนกำรกลุ่ม 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องได้คะแนนกำรทดสอบ หรือประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถในแต่ละวิธี       

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม และต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด 
 

ข้อ ๑๐  กำรสรรหำครูกระบวนกำรโดยวิธีกำรคัดเลือกโดยกำรประกำศรับสมัครเป็นกำรทั่วไป 
ให้ออกเป็นประกำศคณะรับสมัครบุคคลเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นครูกระบวนกำร โดยให้น ำหลักเกณฑ์ที่ใช้กับ
พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร ประเภทคณำจำรย์ประจ ำ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การพิจารณาคัดเลือก 
 

ข้อ ๑๑  ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก ประกอบด้วย  
(๑)  คณบดี หรือผู้แทน เป็นประธำนกรรมกำร 
(๒)  รองคณบดีที่ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนวิชำกำร เป็นกรรมกำร 
(๓)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร  
(๔)  ผู้แทนคณำจำรย์ในคณะ หรือผู้แทนครูกระบวนกำร จ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 
ให้ผู้จัดกำรโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือเจ้ำหน้ำที่ด้ำนบุคคล เป็นเลขำนุกำร 
ให้คณะกรรมกำรคัดเลือก มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรประกำศรับสมัคร ตรวจสอบคุณวุฒิ  

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม ก ำหนดและจัดให้มีกำรสอบ พิจำรณำคัดเลือก จัดล ำดับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
รำยงำนผลกำรคัดเลือกต่อคณบดี จัดท ำประกำศผลกำรคัดเลือกระดับคณะ และให้คณบดีน ำเสนอผู้มีอ ำนำจสั่ง
บรรจุพิจำรณำ โดยผ่ำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรอง  

กำรประกำศรับสมัครให้มีกำรระบุข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งด้วย 
กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคล ให้พิจำรณำจำกผลกำรทดสอบหรือประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ

ตำมข้อ ๙ คุณวุฒิ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ สุขภำพกำยและสุขภำพจิต จริยธรรม คุณธรรม    
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ตำมข้อ ๑๒ ผลกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำนและคุณลักษณะควำมเหมำะสมอ่ืน ๆ   
ที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูกระบวนกำร เช่น ควำมมีใจรักในกำรเป็นครูกระบวนกำร         
ควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 



๔ 

  

ข้อ ๑๒  นอกจำกกำรทดสอบหรือประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถตำมข้อ ๙ แล้ว คณะกรรมกำร
คัดเลือกต้องพิจำรณำภำยใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย 

 

(ก) เกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
(๑)  ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต ่ ำกว่ำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัยหรือ

สถำบันอุดมศึกษำที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน           
ในสถำบัน อุดมศึกษำ (ก .พ .อ.) รับรองในสำขำวิชำที่ เกี่ ยวข้องกับกำรสอนในโรงเรียน สำธิตแห่ ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

(๒)  ผลกำรศึกษำ  
      ๒.๑) กรณีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มีผลกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ได้คะแนน 

เฉลี่ยสะสมไม่ต ่ำกว่ำ ๓.๒๕ 
      ๒.๒) กรณีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท มีผลกำรศึกษำในระดับปริญญำโท ได้คะแนน 

เฉลี่ยสะสมไม่ต ่ำกว่ำ ๓.๒๕ 
(๓)  กรณีคัดเลือกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก ต้องมีวิทยำนิพนธ์หรือ

ประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับรำยวิชำในกลุ่มประสบกำรณ์เรียนรู้ที่จะมอบหมำยให้สอน 
(ข)  เกณฑ์เกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  วุฒิปริญญำตรีหรือปริญญำโท ต้องมีคะแนนผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

ตำมเกณฑ์ที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
(๒)  วุฒิปริญญำเอก ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 

ต่ำงประเทศของกำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร ประเภทคณำจำรย์ประจ ำ ตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

คะแนนผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของผู้สมัครเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเพ่ือรับกำรบรรจุ
แต่งตั้งเป็นครูกระบวนกำรตำมข้อ ๑๒ (ข) (๑) และ (๒) จะต้องมีอำยุไม่เกินสองปี นับจำกวันที่ประกำศผล    
กำรทดสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร หำกเป็นชำวต่ำงชำติที่เป็นเจ้ำของภำษำ (Native speaker) หรือเป็นผู้ที่
ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ ไม่ต้องส่งผลกำรทดสอบนี้ 

กรณีที่ผู้ได้รับกำรคัดเลือกมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษต ่ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมข้อ ๑๒ (ข) (๑) 
แต่คณะพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำยนั้นมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศอยู่ในระดับที่
จะสอบให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดในเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ อำจเสนอขอให้คณะกรรมกำร
กลั่นกรองพิจำรณำอนุมัติกำรบรรจุแต่งตั้ งผู้ เข้ำรับกำรคัดเลือ กนั้นเป็นรำยกรณี ไปก่อน ในกำรนี้                
หำกคณะกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะเสนอ อำจเสนอควำมเห็นให้อนุมัติกำรบรรจุ
แต่งตั้งผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกรำยนั้น โดยมีเงื่อนไขก ำหนดให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องไปเข้ำรับกำรทดสอบ
ภำษำต่ำงประเทศให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดภำยในระยะเวลำไม่เกินสองปีนับแต่
วันที่ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้ง หำกไม่เข้ำรับกำรทดสอบหรือสอบได้คะแนนต ่ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดให้ผู้นั้น       



๕ 

พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย และให้คณะมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรทดสอบและแจ้งผลกำรทดสอบให้
มหำวิทยำลัยทรำบภำยในเวลำที่ก ำหนด  

(ค)  เกณฑ์การพิจารณาสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ให้ ใช้หลักเกณฑ์ เดียวกับเกณฑ์            
กำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร ประเภทคณำจำรย์ประจ ำ ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

(ง)  เกณฑ์การพิจารณาจริยธรรม คุณธรรมและความฉลาดทางอารมณ์  ให้ใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร ประเภทคณำจำรย์ประจ ำ ตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 
                                                     ประกำศ  ณ  วันที ่  ๑๓   มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                   
          (รองศำสตรำจำรย์ เกศินี  วิฑูรชำติ) 

                    อธิกำรบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

                 เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

เกณฑ์เกี่ยวกับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ 
 

ประเภทการทดสอบ เกณฑ์คะแนน 
๑)  TOEFL  

      Paper Based ๕๒๕  คะแนนขึ้นไป 

      Computer Based ๑๘๗  คะแนนขึ้นไป 
      Internet Based  ๖๖  คะแนนขึ้นไป 

๒)  IELTS ระดับ ๕.๕  ขึ้นไป 

๓)  TU – GET ๔๕๐  คะแนนขึ้นไป 
๔)  CU – TEP ๖๗  คะแนนขึ้นไป 

 


