
 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร)                                  

สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งท่ี 14/2565  

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

 

ดวยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ

คัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร) สายสนับสนุนวิชาการ ประจําคณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และประจําศูนยการแพทยธรรมศาสตรคคูต โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ตําแหนงที่รับสมัคร 

นักวิจัยปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัด ศูนยวิจัยทางคลินิก 

เจาหนาที่วิจัยปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัด ศูนยวิจัยทางคลินิก 

นักทรัพยากรมนุษยปฏิบตักิาร 1 อัตรา สังกัด งานบริการทรัพยากรมนุษย 

แพทยปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัด ศูนยการแพทยธรรมศาสตรคูคต 

2. อัตราคาจาง 

2.2.1 ตําแหนง นักวิจัยปฏิบัติการ อัตราคาจางเดือนละ 24,630 บาท 

2.2.2 ตําแหนง เจาหนาที่วิจัยปฏิบตักิาร อัตราคาจางเดือนละ 21,250 บาท 

2.2.3 ตําแหนง นักทรัพยากรมนุษยปฏิบัติการ อัตราคาจางเดือนละ 21,250 บาท 

2.2.4 ตําแหนง แพทยปฏิบตักิาร อัตราคาจางเดอืนละ 25,330 บาท 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 

3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

3.1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ขอ 11 แหงขอบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

3.1.2 ผูสมัครเพศชายตองไดรับการยกเวนการเกณฑทหารหรือผานการเกณฑ                           

ทหารแลว 

3.1.3 มีความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษและการใชเครื่องคอมพิวเตอร           

ตามความเหมาะสมกับตําแหนงที่สมัคร  

3.1.4 มีผลการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษประเภท TOEIC, TU-GET                                

และ TU-STEP ที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปดรับสมัคร ประเภทใด

ประเภทหนึ่ง  
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3.1.5 มีผลการทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.              

ที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวนัท่ีระบุในหลักฐานสอบผานเกณฑดังกลาวจนถึงวันปดรับสมัคร หรือผลการ

ทดสอบ Smart for Work ของศนูยทดสอบทักษะดานการจัดการแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี ที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ระบุในหลักฐานสอบผานเกณฑดังกลาวจนถึงวัน

ปดรับสมัคร           

3.1.6 มีความซื่อสัตย กระตือรือรน มีไหวพริบ ตัดสินใจแกปญหาไดดี สามารถ

รวมงานกับผูอ่ืนได และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี 

3.1.7 สามารถปฏิบัติงานนอกสถานท่ีและนอกเวลาราชการได 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

3.2.1 ตําแหนง นักวิจัยปฏิบัติการ 

-  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี ้            

ทางวิทยาศาสตรการแพทย หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีชีวภาพ 

-  มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถทํางานเปนทีมได 

-  มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ  (ฟง พูด อาน เขียน)ในเกณฑดี  

-  มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft office ไดเปนอยางดี 

-  หากมีประสบการณที่เกี่ยวของการทําวิจัยทางคลินิก และเคยผานการอบรม 

Good Clinical Practice : GCP จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

-  หากมีผลคะแนน TUGET ไมนอยกวา 350 คะแนน หรือ TOEL PBT            

ไมนอยกวา 350 คะแนน จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

3.2.2 ตําแหนง เจาหนาที่วิจัยปฏิบัติการ 

-  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้             

ทางวิทยาศาสตรการแพทย หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีชีวภาพ 

-  มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถทํางานเปนทีมได 

-  มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ  (ฟง พูด อาน เขียน)ในเกณฑดี  

-  มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft office ไดเปนอยางดี 

-  หากมีประสบการณที่เกี่ยวของการทําวิจัยทางคลินิก และเคยผานการอบรม 

Good Clinical Practice : GCP จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

-  หากมีผลคะแนน TUGET ไมนอยกวา 250 คะแนน จะไดรับการพิจารณา               

เปนกรณีพิเศษ 
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3.2.3 ตําแหนง นักทรัพยากรมนุษยปฏิบตัิการ 

-  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้  

-  มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft 

office เชน Word, Excel, PowerPoint และเครื่องใชสํานักงานไดดี 

-  มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที ่ 

-  มีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ มีความคดิริเริ่มสรางสรรค 

-  มีมนุษยสัมพันธดี กระตือรือรน อุทิศเวลาใหแกงาน และสามารถทํางาน            

เปนทีมได 

-  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  หากมีประสบการณการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีสมัครจะพิจารณาเปนพิเศษ 

3.2.4 ตําแหนง แพทยปฏิบัติการ 

-  ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

-  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

-  มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถทํางานเปนทีมได 

-  สามารถปฏิบัติงานที่ศูนยการแพทยธรรมศาสตรคคูต 16/105 หมู 18 ต.คูคต      

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

เปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่แนบทายประกาศนี้ และตามภาระงานท่ีสังกัดงาน

มอบหมาย 

5. การสมัครเขารับการคัดเลือก 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว ใหยื่นใบสมัครผานระบบ

ออนไลน https://forms.gle/v6GxBm98VCgJv6Rv5 หรือสแกน QR Code ทายประกาศนี้ ตั้งแตบดันี้เปน

ตนไปจนถึง วันท่ี 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. แนบหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

5.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาสีดําขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถายมาแลว           

ไมเกิน 1 ป จํานวน 1 รูป 

5.2 สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) กรณทีี่ยังไมไดรับปริญญาบัตร ใหใช

หนังสือรับรองการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศกึษา  1 ฉบับ  

5.3 สําเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ     

5.4 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เฉพาะตําแหนง แพทยปฏิบัติการ) 

5.5 สําเนาผลการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษประเภท TOEIC, TU-GET และ           

TU-STEP ที่มีอายุไมเกิน 2 ป ตามขอ 3.1.4 (ยกเวน ตําแหนง แพทยปฏิบัติการ) 

5.6 สําเนาผลการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)/ Smart for Work           

ที่มีอายุไมเกิน 2 ป ตามขอ 3.1.5 (ยกเวน ตําแหนง แพทยปฏิบัติการ) 

5.7 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ 
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5.8 สําเนาหลักฐานการไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการเกณฑทหาร 1 ฉบับ 

(เฉพาะเพศชาย) 

5.9 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 1 ฉบับ 

5.10 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 1 ฉบับ 

5.11 สําเนาทะเบียนการสมรส หรือสําเนาทะเบียนการหยา (ถามี) 1 ฉบับ  

5.12 หนังสือรับรองการทํางาน (ถามี)  

5.13 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) 

5.14 หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 100 บาท 

*** ขอใหผูสมัครท่ีผานการทดสอบสวนขอเขียนจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร

ฉบบัจริง สําหรับใหเจาหนาทีค่ณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบ ในวันเขารับการ

ทดสอบสวนสัมภาษณ 

6. วิธีการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 

6.1 ชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ตั้งแตบดันี้เปนตนไปจนถึง วันที ่7 ธันวาคม 

2565 เวลา 15.00 น. เทานั้น โดยโอนเงนิผานเคานเตอร ธนาคารทุกแหงทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ผานทาง 

Application Mobile Banking ของทุกธนาคาร 

ชื่อธนาคาร : ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาธรรมศาสตร – รังสิต 

ชื่อบัญช ี: คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เลขท่ีบัญชี : 050–2–11902-7  

6.2 เม่ือชําระเงินเสร็จสิ้นแลว ใหดําเนินการสงหลักฐานการชําระเงิน โดยสแกนไฟล                     

แลวอัพโหลดแนบทายใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร) ออนไลน เรื่อง ใบสมัครพนักงาน

มหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร) ครั้งที ่14/2565 ซึ่งเปนการตอบกลับของ Google Form แลวคลิก แกไข

การตอบกลับ เพ่ืออัพโหลดหลักฐานการชําระเงินในหนาที่ 19 หากผูสมัครไมไดรับ Email ตอบกลับจาก 

Google Form ใหดําเนินการกรอกใบสมัครใหมอีกครั้ง และตรวจสอบ Email ที่กรอกลงในแบบฟอรมให

ถูกตอง 
 

6.3 สําหรับคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในการสมัครออนไลน ผูสมัครตองรับผิดชอบคาใชจาย

ในสวนที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
 

7. เงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัคร 

7.1 การสมัครตามประกาศนี้ ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกตอง        

ของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม 

ดังนั้น  หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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7.2 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรง              

ตามประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่                      

มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือหากภายหลังผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน หรือตรวจ

พบวาเอกสารและหรือหลักฐานคณุวุฒิ ซึ่งผูสมัครยื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาผูสมัคร

เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตนและไมมีสิทธิไดรับการจาง และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการ

สมัครทุกกรณี 

8. เกณฑการคัดเลือก 

-  สอบวิชาเฉพาะตําแหนง (ยกเวนตําแหนง แพทยปฏิบตัิการ) 

-  วิชาภาษาอังกฤษ และHR Aptitude Test 

-  สอบสัมภาษณ 

9. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตลอดจนวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก   

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ การ

คัดเลือก ตลอดจนวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที ่www.med.tu.ac.th หวัขอ

ประชาสัมพันธ เลือกขาวรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02 926 9835 

10. การจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร) 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะดําเนินการจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

(คณะแพทยศาสตร) จากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับที่ ทั้งนี้ผูที่ไดรับการจางจะตองเปนผูผานการ

คัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวนตรงตามประกาศรับสมัคร และจะตองไดรับ

อนุมัติการจางจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

11. เกณฑการขึ้นบัญชี 

การข้ึนบัญชีผูคดัเลือกได ใหขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 1 ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก 

หากพนกําหนดนี้ใหยกเลิกบัญชี ทั้งนี้ หากบัญชียังไมยกเลิกดวยเหตุผลดังกลาว แตคณะแพทยศาสตรได

ประกาศรบัสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร) ในตําแหนงเดียวกันขึ้นใหม

อีกใหยกเลิกบัญชี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่         พฤศจิกายน  พ.ศ.   2565 

 

 (รองศาสตราจารย นายแพทยดิลก  ภิยโยทัย) 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร 

ใบสมัครออนไลน 

ตรวจ 

      ผช................................... 
      หน................................... 
ราง.......................................... 
พิมพ........................................ 
ชื่อแฟม................................... 

} สุกัญญา  

  ประกาศรับสมัคร 

Admin
dilok

user
Typewritten Text
14

user
Typewritten Text

user
Typewritten Text



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 1 

 

ตําแหนง นักวิจัยปฏิบัติการ หนา 1 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 2 

 

ตําแหนง นักวจิัยปฏิบัติการ หนา 2  

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 3 

 

ตําแหนง เจาหนาที่วิจัย หนา 1

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 4 

 

ตําแหนง เจาหนาที่วิจัย หนา 2

 
 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 5 

 

ตําแหนง นักทรัพยากรมนุษยปฏิบัติการ หนา 1 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 6 

 

ตําแหนง นักทรัพยากรมนุษยปฏิบัติการ หนา 2 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 7 

 

ตําแหนง แพทยปฏิบัติการ หนา 1 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 8 

 

ตําแหนง แพทยปฏิบัติการ หนา 2 



หลักเกณฑ 

 



หลักเกณฑ 

 

 




