
 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย ครั้งที่ 2/2564 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนยลําปาง) 

******************************************* 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประสงคขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพ่ือ

คัดเลือกใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ครั้งที่ 2/2564 จํานวน             

1 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ปฏิบัติงาน ณ ศูนยลําปาง)  
 

1. ตําแหนงที่รับสมัคร 
อาจารย ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 1 อัตรา  

      (อัตราคาจางระดับปริญญาโทเดือนละ 28,630 ปริญญาเอกเดือนละ 41,000 บาท) 
  

2. เงื่อนไขของตําแหนง 
ผูที่ผานการคัดเลือกจากคณะสาธารณสุขศาสตร ใหเปนอาจารย จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเมื่อได

ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว 
 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคล 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 11 (ตามเอกสารแนบทาย) ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2562 

3.1.2 ผูสมัครเพศชายตองไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการเกณฑทหารแลว 
 

3.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

3.2.1 อาจารย (ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ

กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดาน Safety and Health Engineering, Industrial Safety Engineering, หรือ 

สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.2.2 มีวิทยานิพนธ หรือมีประสบการณปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายใหสอนหรือทําวิจัย 

และ 

3.2.3 สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(ก.พ.) หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง 
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ในกรณีที่ผูเขารับการคัดเลือกมีตําแหนงทางวิชาการต้ังแตระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปที่ไดรับ

การแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมีมาตรฐานไมต่ํากวาขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

แตงตั้ งตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํา หรือ ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํากําหนดอยูกอนแลว 

ไมตองอยูภายใตเกณฑตาม 3.2.1 และ 3.2.2  

3.2.4 ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

(ก) ผูสมัครตองไดคะแนนผลการทดสอบภาษาตางประเทศ ที่มีอายุไมเกิน 3 ป นับจาก
วันที่ทําการสอบจนถึงวันสมัครหรือถูกเรียกเขารับการคัดเลือก อยางใดอยางหน่ึงไมนอยกวาคะแนนที่กําหนดไวใน

ตารางดานลางนี้ 
 

ประเภทการทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 
(1) TOEFL  

- Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 550 

- Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 213 

- Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 79 

(2) IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5 

(3) TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550 

(4) CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 75 

(ข) ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือกไมมีคะแนนการสอบภาษาตางประเทศ ตาม 3.2.4                

แตคณะฯ พิจารณาในเบื้องตนวาผูรับการคัดเลือกรายนั้น มีความสามารถดานภาษาตางประเทศอยูในระดับที่จะสอบ

ใหไดคะแนนไมนอยกวาตามตาราง 3.2.4  อาจเสนอขอใหคณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาการอนุมัติการบรรจุ

แตงตั้ง และจางผูเขารับการคัดเลือกนั้น เปนรายกรณีไปกอน ในการน้ี หากคณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาแลว

เห็นชอบตามที่คณะเสนอ อาจเสนอความเห็นใหอนุมัติการบรรจุแตงตั้งและจางผูเขารับการคัดเลือกรายน้ันโดยมี

เงื่อนไขกําหนดใหผูเขารับการคัดเลือกตองไปเขาสอบภาษาตางประเทศใหไดคะแนนไมนอยกวาท่ีกําหนดในตาราง

ตาม 3.2.4  ภายในเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งและจาง หากไมเขาทดสอบหรือสอบไมได

คะแนนตาม 3.2.4 ใหผูนั้นพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ค) ผูเขารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ไมตองมีคะแนนภาษาตางประเทศตาม

ตาราง 3.2.4 (ก) 

1.  สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นที่คณะฯ กําหนด โดยหลักสูตรดังกลาวตองไดรับการรับรองจาก ก.พ. หรือ ก.พ.อ. 

2. ผูเขารับการคัดเลือกเปนชาวตางประเทศซ่ึงใชภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่คณะ

กําหนดในชีวิตประจําวัน 
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4. การรับสมัคร 
4.1 ยื่นใบสมัคร ต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ที่สํานักงาน 

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร ชั้น 10 อาคารปยชาติ มธ.ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี หรือ 

4.2 สงไปรษณียมาที่ คณะสาธารณสุขศาสตร มธ.ศูนยรังสิต เลขที่ 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โดยคณะฯ จะรับพิจารณาใบสมัครพรอมเอกสารประกอบท่ีสงถึงคณะฯ      ภายใน

วันที ่30 พฤศจิกายน 2564 เทานั้น 

4.3 แบบฟอรมใบสมัครและรายละเอียดสามารถ download ไดที่  http://www.fph.tu.ac.th                 

ไปที่เมนูขาวประชาสัมพันธ คลิกที่ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 02-564-4440-9 ตอ 

7410-11 (ติดตอคุณอังคนา นามสุข/คุณอมรา ประทีปชัยเกษม) E-mail Amara.p@fph.tu.ac.th 
4.4 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 

4.4.1 สําเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) (ใหนําฉบับจริงมาแสดง

ดวย) กรณีหลักฐานดังกลาวไมใชภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผูสมัครจะตองนําฉบับแปลเปนภาษาไทย หรือ

ภาษาอังกฤษมาเปนหลักฐานพรอมรับรองการแปลดวย กรณีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหากเปนระบบที่ไมมี

เกรดเฉล่ีย ใหผูสมัครจัดทําหนังสือเทียบเคียงเกรดเฉล่ียพรอมคําอธิบายและหลักฐานท่ีใชสําหรับเทียบเคียงเกรดมา

ประกอบการสมัครดวย จํานวน 1 ชุด 

4.4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนาทะเบียน

บาน จํานวน 1 ชุด (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย) 

4.4.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถามีการเปลี่ยนแปลง)       

4.4.4 สําเนาหลักฐานการไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการเกณฑทหาร                

จํานวน 1 ชุด (เฉพาะเพศชาย) 

4.4.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 1 ป  

(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป 

4.4.6 ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามหมวด 3 ขอ 17 (ค) (1) แหงประกาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ พ.ศ.2562 
 

4.5 หลักฐานที่ตองยื่นในระยะเวลาตอไป (วันสอบสัมภาษณ) 

4.5.1 หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ดานความเหมาะสมดานวิชาการในการ

เปนอาจารย ของผูที่มิใชบิดา มารดา สามี/ภรรยา พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน จํานวน 3 ทาน (โดยหนึ่งในจํานวน

ผูรับรองตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจําของหนวยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีตําแหนงคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหาร หรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก หรือเปนอาจารยที่ปรึกษา/

หัวหนา/ผูอํานวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ) 

4.5.2 ผูสมัครสอบคัดเลือกเปนอาจารย ตองชําระคาธรรมเนียมในการสอบทางจิตวิทยาทดสอบ

ความฉลาดทางดานอารมณ รายละ 500 บาท 
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5 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
5.1 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาใบสมัครเทียบเคียงคุณสมบัติของผูสมัครตามขอ 3 รวมถึง

ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบการสมัครตามท่ีระบุไวในประกาศ แลวคัดเลือกเฉพาะผูสมัครที่ มี

คุณสมบัติเขาเงื่อนไข ประกาศรายชื่อใหทราบพรอมกําหนดนัดหมายใหเขารับการสอบสัมภาษณและกําหนดวันและ

เวลาในการทดสอบทางจิตวิทยา และทดสอบความฉลาดทางดานอารมณ 

5.2 การทดสอบทางจิตวิทยา 

5.3 การทดสอบความฉลาดทางอารมณ 

5.4  การทดสอบความสามารถในดานการสอน โดยการใหผูสมัครทดสอบสอนเน้ือหาที่เกี่ยวของ             

กับตําแหนงที่สมัครเปนภาษาอังกฤษ (กําหนดเวลา 10 นาที)   

5.5 การสอบสัมภาษณ (ภาษาอังกฤษ) 
 

6 กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
6.1 ระยะเวลารับใบสมัครต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
6.2 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 พรอมท้ังกําหนดวันสอบ

คัดเลือกและสถานท่ีสอบคัดเลือก ทางwebsite : http://www.fph.tu.ac.th  ไปที่เมนูขาวประชาสัมพันธ คลิกที่

ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร.02-564-4440-9 ตอ 7410-11 (ติดตอคุณอังคนา นามสุข/

คุณอมรา ประทีปชัยเกษม)  
 

7 ประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกภายใน

เดือนธันวาคม 2564 ทาง website : http://www.fph.tu.ac.th ไปที่เมนูขาวประชาสัมพันธ คลิกท่ีประกาศรับ

สมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 02-564-4440 – 79 ตอ 7410 - 11 (ติดตอ น.ส.อังคนา นามสุข/           

น.ส.อมรา ประทีปชัยเกษม) 
 

ทั้งนี้ การบรรจุ/การจางผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง

อาจารย ในอัตราที่วางอยูจะเปนไปตามลําดับท่ีของบัญชีผลการคัดเลือกของคณะฯ โดยอํานาจการอนุมัติการบรรจุ/

การจางเปนของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัย และหากผูไดรับการ

คัดเลือกรายใดไมไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก็จะเลื่อนผูที่อยูในลําดับถัดไปขึ้นมาแทน 
 

       ประกาศ ณ วันที่           ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.สสิธร เทพตระการพร) 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 

าจารย ดร.สสิธร เทพ
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