
 
 
 

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2565 

-------------------------------- 
 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ประจ าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต และศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ  1  อัตรา สังกัด งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เภสัชกรปฏิบัติการ 1  อัตรา สังกัด ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูตต 

2. อัตราค่าจ้าง 
2.1 ต าแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัตกิาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,250 บาท 
2.2 ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,330 บาท (หลักสูตร 5 ปี)/ 

24,630 บาท (หลักสูตร 6 ปี) และเงิน พ.ต.ส. เดือนละ 1,500-3,000 บาท  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
3.1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
3.1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์                           

ทหารแล้ว 
3.1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์           

ตามความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร  
3.1.4 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC, TU-GET                                

และ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง  

3.1.5 มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.  
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนัที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมคัร หรือผลการทดสอบ 
Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร           
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3.1.6 มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มีไหวพริบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี สามารถร่วมงาน
กับผู้อ่ืนได้ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 

3.1.7 สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้ 
3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

3.2.1 ต าแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ 
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
-  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 

เช่น Word, Excel, PowerPoint และเครื่องใช้ส านักงานได้ดี 
-  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  
-  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
-  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่งาน และสามารถท างานเป็นทีม

ได้ 
-  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
-  หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

3.2.2 ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเภสัชกรรม 
-  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง   
-  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 
-  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
-  สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต 16/105 หมู่ 18 ต.คูคต          

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้ และตามภาระงาน ที่สังกัดงาน
มอบหมาย 

5. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์  

https://forms.gle/dD5M9i6otyD6bmpX7  หรือสแกน QR Code ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันพุธที ่10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด าขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน 1 ปี จ านวน 1 รูป 

5.2 ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) กรณีท่ียังไม่ได้รับปริญญาบัตร                  
ให้ใช้หนังสือรับรองการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 1 ฉบับ  

5.3 ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ   
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5.4 ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง (ส าหรับต าแหน่ง 
เภสัชกรปฏิบัติการ) 

5.5 ส าเนาผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC, TU-GET และ           
TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ตามข้อ 3.1.4 (ส าหรับต าแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์) 

5.6 ส าเนาผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)/ Smart for Work           
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ตามข้อ 3.1.5 (ส าหรับต าแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์) 

5.7 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ 
5.8 ส าเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ 

(เฉพาะเพศชาย) 
5.9 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ 
5.10 ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
5.11 ส าเนาทะเบียนการสมรส หรือส าเนาทะเบียนการหย่า (ถ้ามี) 1 ฉบับ  
5.12 หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)  
5.13 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
5.14 หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 100 บาท 
*** ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร

ฉบับจริง ส าหรับให้เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบ ในวันเข้ารับการ
ทดสอบส่วนสัมภาษณ์ 

6. วิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
6.1 ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นต้นไปจนถึง       

วันพุทธที ่10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เท่านั้น โดยโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารทุกแห่ง         
ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านทาง Application Mobile Banking ของทุกธนาคาร 

ชื่อธนาคาร : ทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) สาขาธรรมศาสตร์ – รังสิต 
ชื่อบัญช ี: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เลขที่บัญชี : 050–2–11902-7  

6.2 เมื่อช าระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ด าเนินการส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยสแกนไฟล์                     
แล้วอัพโหลดแนบท้ายใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ออนไลน์ เรื่อง ใบสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวชิาการ ครั้งที ่1/2565 ซึ่งเป็นการตอบกลับของ Google Form แล้วคลิก แก้ไขการ
ตอบกลับ เพ่ืออัพโหลดหลักฐานการช าระเงินในหน้าที่ 19 หากผู้สมัครไม่ได้รับ Email ตอบกลับจาก Google 
Form ให้ด าเนินการกรอกใบสมัครใหม่อีกครั้ง และตรวจสอบ Email ที่กรอกลงในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง 

 

6.3 ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในการสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่วนที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
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7. เงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัคร 
7.1 การสมัครตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง          

ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น  
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 

7.2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง              
ตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่                      
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือหากภายหลังผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือตรวจ
พบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัคร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม            
ในการสมัครทุกกรณี 

8. เกณฑ์การคัดเลือก 
-  สอบวิชาภาษาอังกฤษ และ HR Aptitude Test 
-  สอบวิชาเฉพาะต าแหน่ง (นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ) 
-  สอบสัมภาษณ์ 

9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตลอดจนวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือก 

ตลอดจนวัน เวลา และสถานทีค่ัดเลือกในวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ http://www.med.tu.ac.th/ 
webmed/?page_id=945 หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่                     
โทร. 02 926 9835 

10. การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะด าเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องได้รับอนุมัติการจ้างจาก อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11. เกณฑ์การขึ้นบัญชี 
การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ให้ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ป ีนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 

หากพ้นก าหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี ้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่คณะแพทยศาสตร์                    
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งเดียวกันข้ึนใหม่อีก ให้ยกเลิกบัญชี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   22  กรกฎาคม  พ.ศ.   2565 

 

 (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก  ภิยโยทัย) 
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ข่าวรับสมัครงาน ใบสมัครออนไลน์ 

ตรวจ 
      ผช................................... 
      หน................................... 
ร่าง.......................................... 
พิมพ.์....................................... 
ชื่อแฟ้ม................................... 

} สุกัญญา  

  ประกาศรับสมัคร 

http://www.med.tu.ac.th/%20webmed/?page_id=945
http://www.med.tu.ac.th/%20webmed/?page_id=945
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