
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2565 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต) 

******************************************* 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงคจ์ะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกให้บรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2565 จ านวน 1 อัตรา สังกัด          
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)  

 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
อาจารย์ (ด้านระบาดวิทยาหรือด้านสุขภาพโลก) จ านวน 1 อัตรา  

      (อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโทเดือนละ 28,630 ปริญญาเอกเดือนละ 41,000 บาท) 
  

2. เงื่อนไขของต าแหน่ง 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้

ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคล 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 11 (ตามเอกสารแนบท้าย) ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2562 

3.1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 

3.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
3.2.1 อาจารย์  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก                 

ทางด้านระบาดวิทยาหรือด้านสุขภาพโลก หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านระบาดวิทยาหรือด้านสุขภาพโลก 

3.2.2 มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายให้สอนหรือท าวิจัย 

และ 

3.2.3 ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง 
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ในกรณีที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปที่ได้รับ

การแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

แต่งตั้ งต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า หรือ ประกาศคณะกรรมก ารข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าก าหนดอยู่ก่อนแล้ว 

ไม่ตอ้งอยู่ภายใต้เกณฑ์ตาม 3.2.1 และ 3.2.2  

3.2.4 ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

(ก) ผู้สมัครต้องได้คะแนนผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจาก

วันที่ท าการสอบจนถึงวันสมัครหรือถูกเรียกเข้ารับการคัดเลือก อย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่าคะแนนที่ก าหนดไว้ใน

ตารางด้านล่างนี้ 
 

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) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีคะแนนการสอบภาษาต่างประเทศ ตาม 3.2.4                 

แตค่ณะฯ พิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้รับการคัดเลือกรายนั้น มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับที่จะสอบ

ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าตามตาราง 3.2.4  อาจเสนอขอให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการอนุมัติการบรรจุ

แต่งตั้ง และจ้างผู้เข้ารับการคัดเลือกนั้น เป็นรายกรณีไปก่อน ในการนี้  หากคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแล้ว

เห็นชอบตามที่คณะเสนอ อาจเสนอความเห็นให้อนุมัติการบรรจุแต่งตั้งและจ้างผู้เข้ารับการคัดเลือกรายนั้นโดยมี

เงื่อนไขก าหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปเข้าสอบภาษาต่างประเทศให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในตาราง

ตาม 3.2.4  ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและจ้าง หากไม่เข้าทดสอบหรือสอบไม่ได้

คะแนนตาม 3.2.4 ให้ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ค) ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ไม่ต้องมีคะแนนภาษาต่างประเทศตาม

ตาราง 3.2.4 (ก) 

1.  ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นที่คณะฯ ก าหนด โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือ ก.พ.อ. 

2. ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นชาวต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่คณะ

ก าหนดในชีวิตประจ าวัน 
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4. การรับสมัคร 
4.1 ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ที่ส านักงาน 

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี หรือ 
4.2 ส่งไปรษณีย์มาที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โดยคณะฯ จะรับพิจารณาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ส่งถึงคณะฯ      ภายใน
วันที ่31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น 

4.3 แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดสามารถ download ได้ที่ http://www.fph.tu.ac.th                 
ไปที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-564-4440-9 ต่อ 
7410-11 (ติดต่อคุณอังคนา นามสุข/คุณอมรา ประทีปชัยเกษม) E-mail Amara.p@fph.tu.ac.th 

4.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
4.4.1 ส าเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) (ให้น าฉบับจริงมาแสดง

ด้วย) กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องน าฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหากเป็นระบบที่ไม่มี
เกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดท าหนังสือเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายและหลักฐานที่ใช้ส าหรับเทียบเคียงเกรดมา
ประกอบการสมัครด้วย จ านวน 1 ชุด 

4.4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ และส าเนาทะเบียน
บ้าน จ านวน 1 ชุด (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

4.4.3 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)       
4.4.4 ส าเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร                

จ านวน 1 ชุด (เฉพาะเพศชาย) 
4.4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี  

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป 
4.4.6 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามหมวด 3 ข้อ 17 (ค) (1) แห่งประกาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ พ.ศ.2562 
 

4.5 หลักฐานที่ต้องยื่นในระยะเวลาต่อไป (วันสอบสัมภาษณ์) 
4.5.1 หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสมด้านวิชาการในการ

เป็นอาจารย์ ของผู้ที่มิใช่บิดา มารดา สามี/ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จ านวน 3 ท่าน (โดยหนึ่งในจ านวน
ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ าของหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีต าแหน่งคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหาร หรือต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/
หัวหน้า/ผู้อ านวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์) 

4.5.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสอบทางจิตวิทยาทดสอบ
ความฉลาดทางด้านอารมณ ์รายละ 500 บาท 

 
 
 
 
 

http://www.fph.tu.ac.th/
mailto:Amara.p@fph.tu.ac.th
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5 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
5.1 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาใบสมัครเทียบเคียงคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ 3 รวมถึง

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในประกาศ แล้วคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่ มี
คุณสมบัติเข้าเงื่อนไข ประกาศรายชื่อให้ทราบพร้อมก าหนดนัดหมายให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และก าหนดวันและ
เวลาในการทดสอบทางจิตวิทยา และทดสอบความฉลาดทางด้านอารมณ์ 

5.2 การทดสอบทางจิตวิทยา 
5.3 การทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ 
5.4  การทดสอบความสามารถในด้านการสอน โดยการให้ผู้สมัครทดสอบสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง             

กับต าแหน่งที่สมัครเป็นภาษาอังกฤษ (ก าหนดเวลา 10 นาที)   
5.5 การสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) 

 

6 ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
6.1 ระยะเวลารับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
6.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกใน วันที่ 13 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งก าหนดวัน

สอบคัดเลือกและสถานที่สอบคัดเลือก ทางwebsite : http://www.fph.tu.ac.th  ไปที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์  
คลิกที่ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร.02-564-4440-9 ต่อ 7410-11 (ติดต่อคุณอังคนา 
นามสุข/คุณอมรา ประทีปชัยเกษม)  

 

7 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภายใน

เดือนกรกฎาคม 2565 ทาง website : http://www.fph.tu.ac.th ไปที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่ประกาศรับ
สมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-564-4440 – 79 ต่อ 7410 - 11 (ติดต่อ น.ส.อังคนา นามสุข/           
น.ส.อมรา ประทีปชัยเกษม) 

 

ทั้งนี้ การบรรจุ/การจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่ง
อาจารย์ ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามล าดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของคณะฯ โดยอ านาจการอนุมัติการบรรจุ/
การจ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการ
คัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไปขึ้นมาแทน 

 

       ประกาศ ณ วันที่            พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร) 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

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