
 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

ครั้งที่ 3/2565  

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

 

ดวยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ

คัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตําแหนงที่รับสมัคร 

เจาหนาที่วิจัยปฏิบัติการ 1  อัตรา สังกัด งานบริหารการวิจัย 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1  อัตรา สังกัด งานบริการการศึกษา 

2. อัตราคาจาง 

2.1 ตําแหนง เจาหนาที่วิจัยปฏิบัติการ อัตราคาจางเดือนละ 21,250 บาท 

2.2 ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราคาจางเดือนละ 21,250 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 มีความซื่อสัตย กระตือรือรน มีไหวพริบ ตัดสินใจแกปญหาไดดี สามารถรวมงาน

กับผูอ่ืนได และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี 

3.1.5 สามารถปฏิบัติงานนอกสถานท่ีและนอกเวลาราชการได 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

3.2.1 ตําแหนง เจาหนาที่วิจัยปฏิบตักิาร 

-  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต 

บริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปะศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวของ 

-  มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ (ฟง พูด อาน เขียน) ในเกณฑดี 
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-  มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธดี 

-  หากมีประสบการณงานดานสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใจคน 

หรือผานการอบรมดานจริยธรรมการทําวจิัยในคน หรือ การทําวิจัยทางคลินิกที่

ดี (Good Clinical Practice : GCP) จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

-  มีความสามารถในการใชโปรแกรม Micosoft Office ไดเปนอยางดี 

3.2.2 ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบตักิาร 

-  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

-  มีความสามารถในการสื่อสาร ทักษะการเขียน และการอานภาษาอังกฤษ          

อยูในระดับดี 

-  มีทักษะการใชเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี 

-  มีทักษะการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานและบุคคล การทํางานรวมกับ

ผูอื่นและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

-  มีความละเอียดรอบคอบ มีความทุมเทในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถใน

การบริหารจัดการงานอยางมีระบบ มีจิตบริการ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

-  หากมีประสบการรการทํางานดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ 

 

4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

เปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่แนบทายประกาศนี้ และตามภาระงาน ที่สังกัดงาน

มอบหมาย 

5. การสมัครเขารับการคัดเลือก 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว ใหยื่นใบสมัครผานระบบออนไลน  

https://forms.gle/NpUfcQZHbJaMTpgm8 หรือสแกน QR Code ทายประกาศน้ี ตั้งแตบดันี้เปนตนไป

จนถึงวันท่ี 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                  

ใหใชหนังสือรับรองการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 1 ฉบับ  

5.3 สําเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ  

5.4 สําเนาผลการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษประเภท TOEIC, TU-GET และ           

TU-STEP ที่มีอายุไมเกิน 2 ป ตามขอ 3.1.4  

5.5 สําเนาผลการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)/ Smart for Work           

ที่มีอายุไมเกิน 2 ป ตามขอ 3.1.5  

  



-3- 

5.6. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ 

5.7 สําเนาหลักฐานการไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการเกณฑทหาร 1 ฉบับ 

(เฉพาะเพศชาย) 

5.8 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 1 ฉบับ 

5.9 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 1 ฉบับ 

5.10 สําเนาทะเบียนการสมรส หรือสําเนาทะเบียนการหยา (ถามี) 1 ฉบับ  

5.11 หนังสือรับรองการทํางาน (ถามี)  

5.12 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) 

5.13 หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 100 บาท 

6. วิธีการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 

6.1 ชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ตั้งแตบดันี้เปนตนไป จนถึง วันท่ี 7 ธันวาคม 

2565 เวลา 15.00 น. เทานั้น โดยโอนเงนิผานเคานเตอร ธนาคารทุกแหง ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผานทาง 

Application Mobile Banking ของทุกธนาคาร 

ชื่อธนาคาร : ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาธรรมศาสตร – รังสิต 

ชื่อบัญช ี: คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เลขท่ีบัญชี : 050–2–11902-7  

6.2 เม่ือชําระเงินเสร็จสิ้นแลว ใหดําเนินการสงหลักฐานการชําระเงิน โดยสแกนไฟล                     

แลวอัพโหลดแนบทายใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ออนไลน เรื่อง ใบสมัครพนักงาน

มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวชิาการ ครั้งที ่3/2565 ซึ่งเปนการตอบกลับของ Google Form แลวคลิก แกไขการ

ตอบกลับ เพ่ืออัพโหลดหลักฐานการชําระเงินในหนาที่ 19 หากผูสมัครไมไดรับ Email ตอบกลับจาก Google 

Form ใหดําเนินการกรอกใบสมัครใหมอีกครั้ง และตรวจสอบ Email ที่กรอกลงในแบบฟอรมใหถูกตอง 
 

6.3 สําหรับคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในการสมัครออนไลน ผูสมัครตองรับผิดชอบคาใชจาย

ในสวนที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

7. เงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัคร 

7.1 การสมัครตามประกาศนี้ ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกตอง          

ของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม ดังนั้น  

หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 137 

7.2 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรง              

ตามประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่                      

มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือหากภายหลังผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน หรือตรวจ

พบวาเอกสารและหรือหลักฐานคณุวุฒิ ซึ่งผูสมัครยื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาผูสมัคร

เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตนและไมมีสิทธิไดรับการจาง และจะไมคืนคาธรรมเนียม            

ในการสมัครทุกกรณี 
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8. เกณฑการคัดเลือก 

-  สอบวิชาเฉพาะตําแหนง วิชาภาษาอังกฤษ และ HR Aptitude Test 

-  สอบสัมภาษณ 

9. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตลอดจนวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก   

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ การคดัเลือก 

ตลอดจนวัน เวลา และสถานทีคั่ดเลือก ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที ่www.med.tu.ac.th หัวขอ

ประชาสัมพันธ เลือกขาวรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02 926 9835 

10. การจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะดําเนินการจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

จากบัญชผีูไดรับการคัดเลือกตามลําดับที่ ทั้งนี้ผูที่ไดรับการจางจะตองเปนผูผานการคดัเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวนตรงตามประกาศรับสมัคร และจะตองไดรับอนุมตัิการจางจาก อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

11. เกณฑการขึ้นบัญชี 

การข้ึนบัญชีผูคดัเลือกได ใหขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 1 ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก 

หากพนกําหนดนี้ใหยกเลิกบัญชี ทั้งนี้ หากบัญชียังไมยกเลิกดวยเหตุผลดังกลาว แตคณะแพทยศาสตร                    

ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงเดยีวกันข้ึนใหมอีก ใหยกเลิกบัญชี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่         พฤศจิกายน  พ.ศ.   2565 

 

 (รองศาสตราจารย นายแพทยดิลก  ภิยโยทัย) 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร 

ใบสมัครออนไลน 

ตรวจ 

      ผช................................... 

      หน................................... 

ราง.......................................... 

พิมพ........................................ 

ชื่อแฟม................................... 

} สุกัญญา  

  ประกาศรับสมัคร 
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หลักเกณฑ 

ตําแหนง เจาหนาที่วิจัย หนา 1

 



หลักเกณฑ 

ตําแหนง เจาหนาที่วิจัย หนา 2

 



หลักเกณฑ 

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา หนา 1



หลักเกณฑ 

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา หนา 2
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