
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารศูนย์ล าปาง)  

ครั้งที่ 4/2564 
---------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารศูนยล์ าปาง) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
  

(ก) ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ต าแหน่งเลขที่ 1016 จ านวน 1 อัตรา 
สังกัดหมวดนโยบายและแผน งานบริหารส านักงานศูนย์ล าปาง กองบริหารศูนย์ล าปาง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 
21,250 บาท) 
             (ข)  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1. คุณสมบัติทั่วไป 
   1.1  มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
   1.2  ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
   1.3  มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
ความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร 
   1.4  ต้องปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง อ าเภอห้างฉัตร  
จังหวัดล าปาง 
   1.5  ไปปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  และศูนย์รังสิต ได้เป็น
ครั้งคราวตามท่ีได้รับมอบหมาย    
    1.6  มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ 
TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
   1.7  มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.  ที่มี
อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร  หรือ ผลการทดสอบ 
Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัครโดย
สามารถสมัครได้ที่ http://smart.tbs.tu.ac.th  
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   1.8  พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่                   
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 
 
  2. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
    ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  2.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน 
  2.2 หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานทางด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 
 3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
 (ค)  กำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 ตุลำคม 2564 เวลำ 08.30 - 
16.30 น. โดยสามารถยืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ หน้าห้องส านักงานกองบริหารศูนย์ล าปาง ชั้น 1 อาคารสิริน        
ธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ถนนล าปาง - เชียงใหม่ ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง หรือ ยื่นใบสมัครผ่านอีเมล kuntida-t@lampang.tu.ac.th พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครเป็น
ไฟล์ PDF เท่านั้น (ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายของประกาศ) และหากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ โทร 0 5423 7999 ต่อ 5102  ในวันและเวลาท าการ           
08.30 - 16.30 น.   
  2.  ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้ 
       2.1 ใบปริญญาบัตร พร้อมส าเนา 1 ฉบบั 
       2.2 หลักฐานแสดงพ้ืนฐานความรู้และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript)   พร้อมส าเนา 
1  ฉบับ 
   2.3 บัตรประจ าตวัประชาชน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
   2.4 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
   2.5 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร 
พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) 
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 2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี        
จ านวน 3 รูป 
 2.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 
   2.8 หลักฐานผลการทดสอบความรู้ด้ านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ 
TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร 
ประเภทใดประเภทหนึ่ง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ   
  2.9  หลั ก ฐาน ผลการทดสอบภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป  (ภ าค  ก . ) 
ของส านักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร 
หรือ ผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึง
วันปิดรับสมัคร พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
   ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครผ่านอีเมลน าเอกสารฉบับจริงพร้อมส าเนาตามเอกสารข้อ 2.1 
– 2.9 มายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสอบข้อเขียน 
 3. ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคนละ 100 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจ้ง         
เลขบัญชีส าหรับการโอนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกทางอีเมลของท่าน หลังจากที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานการสมัครครบถว้นแล้ว 
 
 (ง)  เกณฑ์กำรคัดเลือก 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
 (จ)  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  ตลอดจนวัน  เวลำ  และสถำนที่คัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิเข้ารับการคัดเลือก  
ตลอดจนวัน เวลา สถานที่คัดเลือกในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 ทางเว็บไซต ์www.lampang.tu.ac.th 
 
 (ฉ)  กำรจ้ำงเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย (กองบริหำรศูนย์ล ำปำง)   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง จะด าเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหาร
ศูนย์ล าปาง) ในต าแหน่งดังกล่าว จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ ทั้งนี้  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร
ในครั้งนี ้และจะต้องได้รับอนุมัติการบรรจุแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปางแล้วด้วย 
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(ช)  เกณฑ์กำรขึ้นบัญชี 

 การข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ ให้ข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 

หากพ้นก าหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้ หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดั งกล่าว แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ล าปาง ได้เปิดคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันข้ึนใหม่อีก และได้ข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิกบัญชี        

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารศูนย์ล าปาง) ครั้งที่ 4/2564 ในต าแหน่ง

เดียวกันนั้น ตัง้แต่วันที่ข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สปุรียา  แก้วละเอียด) 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย 

ปฏิบัตกิารแทนอธิการบด ี

Ahh .
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