
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตําแหนง อาจารย สาขาเวชศาสตรครอบครัว 

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

 

ดวย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคล         

เพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง อาจารย สถานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตร

ครอบครัว สังกัดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.  ตําแหนงที่รับสมัคร 

-  อาจารย สาขาเวชศาสตรครอบครัว อัตราคาจางเดือนละ 41,000 บาท จํานวน 1 อัตรา  

  2.  เงื่อนไขของตําแหนง 

2.1 ผูที่ผานการคัดเลือกจากคณะแพทยศาสตร ใหเปนอาจารย จะไดรับการบรรจุแตงตั้ง             

เมื่อไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แลว 

3.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ขอ 11 แหงขอบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                     

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง    

3.2.1 จะตองสําเร็จการศึกษา ดังนี ้

- ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

- ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว 

- ไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

- วิทยานิพนธ หรือมีประสบการณปฏิบัติงานในสาขาที่จะมอบหมายใหสอน

หรือทําวิจัย และ สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศกึษา 

ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง  
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3.3  เกณฑการพิจารณาความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

(1) ตองไดคะแนนผลการทดสอบภาษาตางประเทศอยางใดอยางหนึ่งไมนอยกวาคะแนน

ที่กําหนดไวในตารางนี้ 

 ประเภทการทดสอบ เกณฑคะแนน 

1. TOEFL  

- Paper Based (คะแนนเต็ม 677) 550 

- Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 213 

  -  Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 79 

2. IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5 

3. TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550 

4. CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 75 

คะแนนการสอบภาษาตางประเทศตามตารางใน 3.3 (1) ตองเปนคะแนนการสอบที่มอีายุไมเกิน 

3 ป นับจากวันที่ทําการสอบจนถึงวันสมัครหรือถูกเรียกเขารับการคัดเลือก 

3.3.1 กรณีที่ไมตองมีคะแนนการสอบภาษาตางประเทศ ตามตาราง 3.3 (1) คือ 

(1) ผูที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่จัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นที่คณะกําหนด โดยหลักสูตร

ดังกลาวตองไดรับการรับรอง จาก ก.พ.หรือ ก.พ.อ. 

(2) ผูเขารับการคดัเลือกเปนชาวตางประเทศซึ่งใชภาษาอังกฤษ หรือภาษา       

ทีค่ณะกําหนดในชีวิตประจําวัน  

3.4  ผูเขารับการคัดเลือกจะตองไมเปนโรคดงัตอไปนี้ 

(1) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 

(2) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

(3) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) โรคไตวายเรื้อรัง 

(6) โรคสมองเสื่อม 

(7) โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค        

ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ 

(8) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและ         

เปนอปุสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ 

3.5  ผูรับการคัดเลือกตองไดรับการตรวจและรับรองจากแพทยวาไมไดเปนโรคตาม 3.4 

กอนการเขารับการคัดเลือก และนําใบรับรองแพทยที่ทําการตรวจมาแสดงประกอบดวย 
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3.6  พิจารณาจริยธรรม คุณธรรม และความฉลาดทางอารมณ ที่สอดคลองกับจรรยาบรรณ

ของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  

3.7  ผูเขารับการคัดเลือกตองมีผลทดสอบดานความฉลาดทางอารมณ และผลการประเมิน

สุขภาพจิตและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทํางานดานคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทํางาน ไดแก 

-  มีความมั่นคงทางอารมณ เชน มีความหนักแนน อดทนอดกลั้น สามารถตั้งรับ         

กับสถานการณที่กระตุนหรือยั่วยุได และแสดงออกอยางเหมาะสม 

-  มีมนุษยสัมพันธ และความเปนมิตร เชน มีความไววางใจจริงใจ มีความยอมรับผูอ่ืน

สามารถทํางานรวมกลุมกับผูอ่ืนได 

-  มีความสามารถปรับตัวอยางเหมาะสม ไมมีความวิตกกังวลหรือหวั่นกลัว                    

อยางไรเหตุผล 

4.  การรับสมัคร 

4.1  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกติดตอขอรับและยื่นใบสมัครไดท่ี งานบริหาร-

ทรัพยากรมนุษย ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี          

ตั้งแต วันที่ 15 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไดที่                

โทร. 0-2926-9835 สามารถ download แบบฟอรมใบสมัครไดที่ Website www.med.tu.ac.th            

ประชาสัมพันธ  ขาวรับสมัครงาน หรือ QR code ดานลาง กรณี สงเอกสารการรับสมัครทางไปรษณีย                       

โดยลงทะเบียนและจาหนาซอง ตามที่อยูดานลางน้ี ทั้งนี้ เอกสารการสมัครท่ีสงทางไปรษณีย จะตองสงถึง           

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. มิใช           

วันที่ประทับตราสงเอกสารจากไปรษณยี หากพนกําหนดดังกลาว คณะแพทยศาสตรขอสงวนสิทธิ์ไมรับพิจารณา

เอกสารการสมัคร   

สง 

               งานบริหารทรัพยากรมนุษย 

               คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

               99/209 หมูที่ 18  ถนนพหลโยธิน 

               ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง 

               จังหวัดปทุมธานี  12120 

                    (สมัครงาน ตําแหนงอาจารย สาขาเวชศาสตรครอบครัว) 
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4.2 หลักฐานประกอบการสมัคร 

4.2.1 สําเนาใบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรายละเอียดผลการศึกษา 

(Transcript) วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครวั (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย)           

กรณีหลักฐานดังกลาวไมใชภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผูสมัครจะตองนําฉบับ

แปลเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ มาเปนหลักฐาน พรอมรับรองการแปลดวย 

4.2.2  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด รับรอง

สําเนาถูกตอง(ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย) 

4.2.3 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว           

ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 1 ป จํานวน 1 รูป  

4.2.4 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 

4.2.5  ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

4.2.6 วิทยานิพนธ หรือมีประสบการณปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายใหสอน          

หรือทําวิจัย  

4.2.7  ผลคะแนนสอบภาษาตางประเทศตามตาราง 3.3 (1) 

4.2.8  สําเนาใบสําคัญรับรองการยกเวนการเกณฑทหารหรือผานการเกณฑทหาร                  

(กรณีผูสมัครเปนผูชาย) 

4.2.9  หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ดานความเหมาะสม           

ดานวิชาการในการเปนอาจารย คือหนังสือรับรองของผูท่ีมิใชบิดามารดา สามี/

ภรรยา หรือพ่ีนอง จํานวน 3 ฉบับ (ตองเปนหนังสือรับรองของขาราชการ, 

พนักงานประจํา ในหนวยงานภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 ฉบับ) 

4.3  ผูสมัครคัดเลือกเปนอาจารย ตองเขารับการทดสอบดานความฉลาดทางอารมณ และ 

ดานสุขภาพจิต  (รายละ 500 บาท โดยใหจายในวันมาทดสอบ)     

5.  หลักเกณฑการพจิารณาคัดเลือก 

-  ทดสอบดานความฉลาดทางอารมณ และดานสุขภาพจิต   

-  ทดสอบสอน หรือ สอบขอเขียน หรือ นําเสนอผลงานทางวิชาการ  

-  สอบสัมภาษณ  

6.  กําหนดการคัดเลือก 

6.1  ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2565 

6.2  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ทาง Website 

www.med.tu.ac.th ประชาสัมพันธ  ขาวรับสมัครงาน      
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7.  การประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก  

7.1   ประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือกหลังสอบสัมภาษณ ประมาณ 1 – 2 สัปดาห             

ทาง Website www.med.tu.ac.th ประชาสัมพันธ  ขาวรับสมัครงาน     
 

ทั้งนี้ การบรรจุ/จางผูไดรับคัดเลือกเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย 

ในอัตราที่วางอยู จะเปนไปตามลําดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหนวยงาน โดยอํานาจการอนุมัติการบรรจุ/

จางเปนของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย และหากผูไดรับการ

คัดเลือกรายใดไมไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อนผูที่อยูในลําดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน 

 

ประกาศ   ณ   วันที่              พฤศจิกายน พ.ศ.  2565 

 

(รองศาสตราจารย นายแพทยดิลก  ภิยโยทัย) 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครตําแหนง อาจารย 

 

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

} สกุัญญา  

  ประกาศรับสมัคร 
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