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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสาธารณสุขศาสตร์)  

ครั้งที่ 1/2565 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต) 

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

เพ่ือคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสาธารณสุขศาสตร์) ครั้งที่ 1/2565 จ านวน              
1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ก. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 21,250 

บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ) 
 

ข. คุณสมบัติของผู้รับสมัคร 
1. คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร 
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 11 (ตามเอกสารแนบท้าย) 

1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม 

ความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร 
1.4 สามารถปฏิบัติงานได้ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
1.5 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ  และไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือคัดเลือกเพ่ือ 

บรรจุเข้ารับราชการได้  ทั้งนี้เป็นไปตามกรมหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่  นว 89/2501  
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม  2538 

1.6 ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET และ TU-STEP  
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันสมัครประเภทใดประเภทใดประเภทหนึ่งเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้  ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC  
 สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.cpathailand.co.th 
 หรือโทรศัพท์ 02-260-7061 หรือ E-Mail:toeic@cpathailand.co.th 

 ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TU-GET 
หรือ TU-STEP สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ 
www.litu.tu.ac.th  หรือโทรศัพท์ 02-613-3101-3, 02-696-6033 
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1.7 มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.   
ที่มีอายไุม่เกิน 2  ปี  นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือ หรือ ผล
การทดสอบ หรือ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม 
50% ขึ้นไป ทีมี่อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร 

ทั้งนี้  ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบ
ทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี สามารถดูรายละอียดได้ที่ www.smart.tbs.tu.ac.th  
หรือโทรศัพท์ 02-224-9730, 02-613-2199 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
2.2 จะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.3 หากมีประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
2.4 มีความสามารถพิเศษในการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ 
2.5  สามารถท าโปรแกรมกราฟฟิกเบื้องต้นและเขียนเพจ content เป็นภาษาอังกฤษได้ 
2.6 มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความสามารถด้านการเป็นพิธีกรสื่อสารภาษาอังกฤษในพิธีงาน 

ต่างๆ ได ้
2.7 สามารถติดต่อประสานงานกับต่างประเทศและแปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็น 

ภาษาอังกฤษได ้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจ้างในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) หากมี

ผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ในระดับที่ไม่น้อยกว่าที่ระบุในตาราง
ด้านล่างนี้ สามารถยื่นค าขอร้องขอรับเงินค่าตอบแทนเพ่ิมเติม จากค่าจ้างรายเดือนในอัตราตาม
คะแนนผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองเมื่อปฏิบัติงานผ่านการทดลองการปฏิบัติราชการ
แล้ว และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม พ.ศ.2553 

 

ประเภทของการสอบ TOEFL Internet based 
Testing (IBT) 

TOEIC IELTS TU-GET 

ระดับคะแนน (ไม่น้อยกว่า) 41 คะแนน 405 คะแนน 4.0 คะแนน 500 คะแนน 
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ง. การรับสมัคร  
1. สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ shorturl.at/cuyC2 หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง และสามารถ

ดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ http://www.fph.tu.ac.th คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               
โทร 02-5644440-79 ต่อ 7410 คุณอังคนา นามสุข หรือ คุณอมรา ประทีปชัยเกษม  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 
จนถึงวันที ่ 12 เมษายน 2565 
 

2.   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (อัพโหลดไฟล์ในขั้นตอนสมัครออนไลน์) 
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 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อม 

ส าเนา 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) 
2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน  

1 ปี จ านวน 1 รูป 
2.5 ผลการทดสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET และ             

TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันสมัครประเภทใดประเภทใด
ประเภทหนึ่งเพ่ือประกอบการพิจารณา 

2.6 ผลการทดสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.    
ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย หรือ ผลการทดสอบ Smart for Recruitment (หรือ Smart for 
Work) ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย ในระดับปริญญาตรี ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุใน
หลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัครตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน 

2.7 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องช าระค่าธรรมเนียมสมัคร จ านวน 100 บาท  
2.7.1 ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินที่ธนาคารทุกแห่ง ทุกสาขา ทั่วประเทศ  

หรือทาง Application Mobile Banking โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต  
เลขที่บัญชี  091-0-25021-6 ชื่อบัญชีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. 

2.7.2 เอกสารหลักฐานการช าระเงินที่ได้ด าเนินการช าระเงินแล้ว ให้ระบุ 
ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครลงในเอกสารหลักฐานการช าระเงิน โดยต้องเขียนให้เป็นตัวบรรจงชัดเจน
อ่านได้ง่าย หรือเป็นตัวพิมพ์ มิฉะนั้นจะไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบ  

2.7.3 ให้ด าเนินการแจ้งหลักฐานการช าระเงิน โดยการแสกนไฟล์และ         
อัพโหลดในขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ตั้งแตว่ันที่เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565  
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จ. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
    เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ฉ. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และตารางการคัดเลือก  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ

การคัดเลือก ตลอดจนวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก (ข้อเขียน) ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ส านักงาน
เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
และทางเว็บไซต ์http://www.fph.tu.ac.th 

 

ช. เกณฑ์การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้

ในต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นก าหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี 
ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิด
สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ในต าแหน่งเดียวกันขึ้นใหม่อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้วให้ยกเลิก
บัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ในต าแหน่งเดียวกันนั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี                 
ผู้คัดเลือกได ้

 

        ประกาศ ณ วันที่    18    มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร) 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

 

 

  "Qr code กรอกใบสมัคร" 
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