
 
 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ครั้งที่ 9/2565 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร นักเทคนิคการแพทย พยาบาล ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  

ผูปฏิบัติงานบริหาร และ ผูปฏิบตังิานพยาบาล 

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

ตามประกาศคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565                

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งท่ี 9/2565 ระหวางวันที่ 

14 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2565 2565 นั้น  

เนื่องจาก ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร นักเทคนิคการแพทย พยาบาล และผูปฏิบัติงาน

รังสีเทคนิค ไมมีผูมาสมัคร สําหรับตําแหนง ผูปฏิบัติงานพยาบาล และผูปฏิบัติงานบริหาร มีผูสมัครจํานวนนอย 

จึงขยายเวลารับสมัครตอ ถึงวันที ่6 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1. ตําแหนงทีข่ยายเวลารับสมัคร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 1  อัตรา  สังกัด งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผูปฏิบัตงิานบริหาร 1  อัตรา  สังกัด  สถานวิทยาศาสตรคลินิก 

พยาบาล 1  อัตรา  สังกัด  ศูนยการแพทยธรรมศาสตรคูคต 

นักเทคนิคการแพทย 1  อัตรา  สังกัด  ศูนยการแพทยธรรมศาสตรคคูต 

ผูปฏิบัตงิานรังสีเทคนิค 1  อัตรา  สังกัด  ศูนยการแพทยธรรมศาสตรคูคต 

ผูปฏิบัตงิานพยาบาล 2  อัตรา  สังกัด  ศูนยการแพทยธรรมศาสตรคูคต 

2. อัตราคาจาง 

2.1 ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท 

2.2 ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 13,285 บาท 

2.3 ตําแหนง พยาบาล อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท 

2.4 ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท 

2.5 ตําแหนง ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค อัตราคาจางเดือนละ 10,000 บาท                

(คุณวุฒิเทียบเทา ปวช.) /                      

อัตราคาจางเดือนละ 13,285 บาท                 

(คุณวุฒิเทียบเทา ปวส.) 

2.6 ตําแหนง ผูปฏิบัติงานพยาบาล อัตราคาจางเดือนละ 10,000 บาท  
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3. คุณสมบัติของผูสมัคร 

3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

3.1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ขอ 11 แหงขอบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

3.1.2 ผูสมัครเพศชายตองไดรับการยกเวนการเกณฑทหารหรือผานการเกณฑทหารแลว 

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 นักวิชาการคอมพิวเตอร  

- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร   

- มีความรูดานฐานขอมูล MS SQL และ MySQL    

- สามารถพัฒนา ออกแบบ และวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร หรือ                    

เว็บแอพพลิเคชั่น  โดยใช PHP ได  

- หากมีประสบการณหรือสามารถเขียนคําสั่งใหเครื่องจักรประมวลผลทํางานได 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ   

- หากมีประสบการณในการทํางานดานพัฒนาโปรแกรม จะไดรับการพิจารณา         

เปนพิเศษ   

3.2.2 ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร 

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้            

ทางบัญชีพณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป   

- มีมนุษยสัมพันธดี ละเอียด รอบคอบ และสามารถทํางานเปนทีมได   

- มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่  

- มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft office เชน

Word, Excel, Power point ไดเปนอยางดี  

3.2.3 ตําแหนง พยาบาล 

-  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพยาบาล  

-  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง 

-  มีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในตําแหนง มีมนุษยสัมพันธด ี 

-  มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ (ฟง พูด อาน เขียน) ในเกณฑดี 

-  มีความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft office ไดเปนอยางดี 
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-  หากมีประสบการณพยาบาลศนูยไตเทียมจะพิจารณาเปนพิเศษ 

-  สามารถปฏิบัติงานที่ศูนยการแพทยธรรมศาสตรคคูต 16/105 หมู 18 ต.คูคต  

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

3.2.4 ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย 

- ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี ้ทางเทคนิค-

การแพทย 

- ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะสาขาเทคนิคการแพทย 

- มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft office ไดเปนอยางด ี 

- มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่  

- อุทิศเวลาใหแกงาน ซื่อสัตย รักษาผลประโยชนของทางราชการ   

- มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 

- มีความคิดสรางสรรค กระตือรือรน ใฝรู นํามาพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง  

อยูเสมอ  

- สามารถปฏิบัติงานท่ีศูนยการแพทยธรรมศาสตรคูคต 16/105 หมู 18 ต.คูคต  

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

3.2.5 ตําแหนง ผูปฏิบัตงิานรังสีเทคนิค 

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ 

- หากไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

- หากผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณในการถาย และ

บันทึกภาพรังสี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

- มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

- สามารถปฏิบัติงานท่ี ศูนยการแพทยธรรมศาสตรคูคต 16/105 หมู 18 ต.คูคต 

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

3.2.6 ตําแหนง ผูปฏิบัติงานพยาบาล 

- ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

- มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Office               

ไดอยางเหมาะสมกับงาน 

- มีมนุษยสัมพันธดี กระตือรือรน อุทิศเวลาใหแกงาน และสามารถทํางาน        

เปนทีมได 

- สามารถปฏิบัติงานท่ีศูนยการแพทยธรรมศาสตรคูคต 16/105 หมู 18 ต.คูคต          

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 
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4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

เปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่แนบทายประกาศนี้ และตามภาระงานที่สังกัดงาน

มอบหมาย 

5. การสมัครเขารับการคัดเลือก 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว ใหยื่นใบสมัครผานระบบออนไลน 

https://forms.gle/WUGdTkFDyoqJAgYe9 หรือสแกน QR Code ทายประกาศน้ี ตั้งแตบดันี ้เปนตนไป

จนถึงวันท่ี 6 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. พรอมแนบหลักฐาน 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 ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง (เฉพาะตําแหนง พยาบาล) 

5.5 ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย (เฉพาะตําแหนง       

นักเทคนิคการแพทย) 

5.6 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ 

5.7 สําเนาหลักฐานการไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร หรือผานการเกณฑทหาร 1 ฉบับ 

(เฉพาะเพศชาย) 

5.8 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 1 ฉบับ 

5.9 สําเนาทะเบียนการสมรส หรือสําเนาทะเบียนการหยา (ถามี) 1 ฉบับ  

5.10 หนังสือรับรองการทํางาน (ถามี)  

5.11 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) 

5.12 หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 100 บาท 

*** ขอใหผูสมัครท่ีผานการทดสอบสวนขอเขียนจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร

ฉบบัจริง สําหรับใหเจาหนาทีค่ณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบ ในวันเขารับ                          

การทดสอบสวนสัมภาษณ 

6. วิธีการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 

6.1 ชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ตั้งแตบดันี้เปนตนไปจนถึงวันที ่6 มกราคม 

2566 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  
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6.2 เม่ือชําระเงินเสร็จสิ้นแลว ใหดําเนินการสงหลักฐานการชําระเงิน โดยสแกนไฟล                     

แลวอัพโหลดแนบทายใบสมัครลูกจางออนไลน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง ใบสมัคร

ลูกจางชั่วคราว ครั้งที่ 9/2565 (ขยายเวลา) ซึ่งเปนการตอบกลับของ Google Form แลวคลิก แกไขการตอบกลับ             

เพ่ืออัพโหลดหลักฐานการชําระเงินในหนาที ่19 หากผูสมัครไมไดรับ Email ตอบกลับจาก Google Form         

ใหดําเนินการกรอกใบสมัครใหมอีกครั้ง และตรวจสอบ Email ที่กรอกลงในแบบฟอรมใหถูกตอง 

6.3 สําหรับคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในการสมัครออนไลน ผูสมัครตองรับผิดชอบคาใชจาย 

ในสวนที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
 

7. เงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัคร 

7.1 การสมัครตามประกาศนี้ ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกตองของ

ขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม ดังนั้น  

หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 137 

7.2 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรง              

ตามประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่                      

มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือหากภายหลังผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน หรือตรวจ

พบวาเอกสารและหรือหลักฐานคณุวุฒิ ซึ่งผูสมัครยื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาผูสมัคร

เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตนและไมมีสิทธิไดรับการจาง และจะไมคืนคาธรรมเนียม ในการ

สมัครทุกกรณี 

8. เกณฑการคัดเลือก 

-  ทดสอบสอบวิชาเฉพาะตําแหนง (ยกเวนตําแหนง พยาบาล, นักเทคนิคการแพทย

และ นักวิทยาศาสตรการแพทย) 

-  วิชาภาษาอังกฤษ และ HR Aptitude Test 

-  สอบสัมภาษณ 

9. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตลอดจนวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก   

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ การคดัเลือก 

ตลอดจนวัน เวลา และสถานทีคั่ดเลือกในวันที่ 19 มกราคม 2566 ที ่www.med.tu.ac.th หัวขอประชาสัมพันธ 

เลอืกขาวรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02 926 9835 

10. การจางเปนลูกจางชั่วคราว 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวจากบัญชี  

ผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับท่ี ทั้งนี้ผูที่ไดรับการจางจะตองเปนผูผานการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวนตรงตามประกาศรับสมัคร และจะตองไดรับอนุมัติการจางจากคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร หนา 1 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 2 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร หนา 2 
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ตําแหนง ผูปฏิบตังิานบริหาร หนา 1
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ตําแหนง ผูปฏิบตังิานบริหาร หนา 2

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 5 

ตําแหนง พยาบาล หนา 1

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 6 

ตําแหนง พยาบาล หนา 2 
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ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย หนา 1 
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