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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง ประกาศรับสมคัรบคุคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสาธารณสุขศาสตร)์  

ครั้งที่ 5/2561 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รงัสิต) 

******************************************* 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคล                 

เพื่อคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสาธารณสุขศาสตร์) ครั้งที่ 5/2561 
จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

(ระดับวุฒิปริญญาตร ีอัตราค่าจ้าง 20,250 บาท)  
 

2. เงื่อนไขของต าแหน่ง 

ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
ศูนยร์ังสิต จังหวัดปทุมธานี ได ้

 

3. คุณสมบัติของผู้รับสมัคร 
1. คุณสมบัติทั่วไป 

1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บ ริ ห า รบุ ค ค ล พ นั ก งาน ม ห าวิ ท ย าลั ย  พ .ศ . 2 5 5 9  ข้ อ  1 1                          
(ตามเอกสารแนบท้าย) 

1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการ
เกณฑ์ทหารแล้ว 

1.3 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ  และไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้  ทั้งนี้เป็นไปตามกรมหนังสือกรม
สารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่  นว 89/2501  ลงวันที่  27  
มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันที ่17 มีนาคม  2538 

1.4 ผู้สมัครซึ่งสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
(ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่
ด้วย ในระดับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือ ผลการทดสอบ Smart for 
Recruitment (ห รื อ  Smart for Work) ขอ งศู น ย์ ท ดสอบ ทั กษ ะ            
ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
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การบัญชีที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย ในระดับปริญญา
ตรี ที่มีอายุไม่เกิน 2  ปี  นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์
ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัครตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที ่แนบท้ายประกาศนี ้

1.5 ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET และ 
TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึง
วันสมัครประเภทใดประเภทใดประเภทหนึ่งเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้อย่าง

เหมาะสมแก่การปฏิบัตงิานในหน้าที ่
3.  มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่

การปฏิบัติงานในหน้าที ่
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงานวิจัย หรือที่เกี่ยวข้องจะได้รับ

การพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                   

4. การรับสมัคร  
    1 . สมั ครด้ วยตน เอง ทั้ งนี้ ใบสมั ครขอรับ ได้ที่  คณ ะสาธารณ สุขศาสตร์               

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  31 ตุลาคม 2561  ตามวันราชการในเวลา          
08.30 น. – 16.30 น. ณ งานบริหารทั่วไป สานักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.fph.tu.ac.th  โทร. 02-564 
4440 - 79 ต่อ 7410  

 

    2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
2.1 ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และรายงานผลการศึกษา 

(Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ               

1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.3 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร

พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) 
 

http://www.fph.tu.ac.th/
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2.4 รูปถ่ ายหน้ าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 หรือ  2 นิ้ ว             
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จ านวน 1 รูป 

2.5 ผลการทดสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET และ            
TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึง
วันสมัครประเภทใดประเภทใดประเภทหนึ่งเพ่ือประกอบการพิจารณา 

2.6 ผลการทดสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   (ภาค ก.) ของส านักงาน 
ก.พ. ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย หรือ ผลการทดสอบ 
Smart for Recruitment (หรือ  Smart for Work) ของศูนย์ทดสอบ
ทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย ในระดับ
ปริญญาตรี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี  นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่าน
เกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัครตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน 

2.7 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องช าระค่าธรรมเนียมสมัคร จ านวน 100 บาท 
 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทีแ่นบท้ายประกาศนี ้
 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และตารางการคัดเลือก  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ

การคัดเลือก ตลอดจนวัน เวลาและสถานที่คัดเลือกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ สานักงานเลขานุการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และ
ทาง เว็บไซต ์http://www.fph.tu.ac.th 

 

7. เกณฑ์การขึน้บัญชผีู้คัดเลือกได้ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

ได้ในต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นก าหนดนี้ให้ยกเลิก
บัญชี ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้เปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ในต าแหน่งเดียวกันขึ้นใหม่อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้ว
ให้ยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 ในต าแหน่งเดียวกันนั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้น
บัญชีผู้คัดเลือกได ้

 

        ประกาศ ณ วันที่        กันยายน พ.ศ. 2561 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตะการพร) 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

http://www.fph.tu.ac.th/
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