- สาเนา -

ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจา
-----------------------ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิ มพระเกี ยรติมีความประสงค์จะรับสมัครบุ คคลเพื่อคั ดเลื อกเป็ น
พนั กงานโรงพยาบาล ประเภทประจ า ตาแหน่งต่ าง ๆ เพื่ อปฏิบั ติงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิ มพระเกียรติ
ดังต่อไปนี้
ก. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิเทศสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาโท)
อัตราค่าจ้าง 23,630 บาท
งานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
จานวน 1 อัตรา
2. นักทรัพยากรมนุษย์
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
ประจางานบริหารทรัพยากรมนุษย์
จานวน 1 อัตรา
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
ประจางานนโยบายและแผน
จานวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการพัสดุ
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
ประจางานจัดหาพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
5. นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
ประจางานการเงิน
จานวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
ประจาฝ่ายเภสัชกรรม
จานวน 1 อัตรา
ประจาสาขานิติเวช
จานวน 1 อัตรา
ประจาฝ่ายบริหารแผนและการคลัง
จานวน 1 อัตรา
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร
1.4 ผู้สมัครที่คุณสมบัติดังต่อไปนี้ ไม่ต้องเข้าทดสอบวิชา Aptitude Test ที่โรงพยาบาลจัดสอบ
1.4.1 ผู้ สมั ครซึ่ งสอบผ่ านเกณฑ์ การทดสอบความรู้ ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก.) ของ
สานักงาน ก.พ. ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย ในระดับ
วุฒิปริญญาโทสาหรับตาแหน่งระดับวุฒิปริญญาโท ในระดับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
ส าหรั บตาแหน่งระดับวุฒิ ปริญญาตรี มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุ ใน
หลั ก ฐานสอบผ่ า นเกณฑ์ ดั ง กล่ า วจนถึ ง วั น ปิ ด รั บ สมั ค รตามหลั ก เกณฑ์
การคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาลที่แนบท้ายประกาศนี้
1.4.2 ผู้สมัครซึ่งสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ Smart for Recruitment หรือ Smart for Work
ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ งมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย ในระดับ
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วุฒิปริญญาโทสาหรับตาแหน่งระดับวุฒิปริญญาโท ในระดับวุฒิไม่ต่ากว่า
วุฒิปริญญาตรีสาหรับตาแหน่งระดับวุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่เกิน 2 ปี (SMART
for WORK สอบผ่านเกณฑ์ 50 คะแนน) นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่าน
เกณฑ์ ดั งกล่ าวจนถึ งวั น ปิ ด รั บ สมั ค รตามหลั กเกณฑ์ การคั ด เลื อ กพนั กงาน
โรงพยาบาลที่แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งจะต้องยื่นหลักฐานผลการสอบผ่านเกณฑ์
ดังกล่ าว ฉบับจริงพร้อมส าเนา ๑ ฉบั บ ภายในไม่เกินวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น
หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ ดังกล่าวและจะต้องเข้าทดสอบด้าน
Aptitude Test ในครั้งนี้โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น
๑.5 พระภิ ก ษุห รื อ สามเณรไม่ รั บ สมั ค รสอบ และไม่ อ าจให้ เ ข้ า สอบคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ
เข้ารั บ ราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐ มนตรีฝ่ ายบริห าร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่ง มหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ตาแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาโท)
ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ในทุกสาขา และมีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 600 คะแนน
หรือ TU-GET ไม่ต่ากว่า 350 คะแนน หรือ TU-STEP ไม่ต่ากว่า 35 คะแนน โดยผลสอบ
มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่ระบุในหลักฐานการสอบดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร
2.2 ตาแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
2.3 ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
2.4 ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทุกสาขา ยกเว้นทางด้านเกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์
โภชนวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร และสหเวชศาสตร์ (โภชนบาบัด)
2.5 ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี
2.6 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
ค. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิ มพระเกีย รติ ถนนพหลโยธินตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.30 น. หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าว
ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วรั บ สมั ค รงาน และเลื อ กหั ว ข้ อ ดาวน์ โ หลดใบสมั ค รงาน หรื อสมั ค รทางเว็ บ ไซต์
http://www.hospital.tu.ac.th/e-Recruitment/job.php ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่
9 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-69
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-32. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 หลักฐานวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ)
ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2.2 รายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2.3 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา มาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป
2.5 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2.6 สาเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า จานวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศหญิง)
2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
๒.8 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน ๑๐๐ บาท (ทั้งนี้ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบทุกกรณี)
2.9 ค่าแบบทดสอบ Aptitude Test จานวน 200 บาท (ทั้งนี้ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบทุกกรณี)
ง. เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานของ
ผู้สมัคร ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริ เริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพอื่น ๆ
และหรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (โดยวิธีทดสอบทางข้อเขียน
ปฏิบัติ หรือสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้แล้วแต่กรณี)
จ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เ ฉลิม พระเกีย รติ จะประกาศรายชื่อ ผู ้มีสิท ธิเ ข้า รับ การคัด เลือ ก
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ บอร์ดติดประกาศ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติ วัฒนา ระยะที่ 2
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกีย รติ หรือดูทาง Internet http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกหัว ข้อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน เลือกหัวข้อ ประกาศ และเลือกหัวข้อ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้มากกว่า 1 ตาแหน่ง
แต่หากมีการสอบคัดเลือก ในวันและเวลาเดียวกัน ท่านมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลงชื่อ
อภิชาติ คณิตทรัพย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ คณิตทรัพย์ )
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ร่าง/พิมพ์ มลัยวรรณ
ตรวจ/ทาน ณัฐปาณี

เอกสารแนบท้าย ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจา
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ตารางการสอบวิชา Aptitude Test พนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจา
วิชาที่สอบ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

ทดสอบวิชา Aptitude Test

21 สิงหาคม 2562

09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 2
ชั้น 3 อาคารบริการ

หมายเหตุ 1. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านวิชา Aptitude Test เท่านั้น
โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง วันที่ 28 สิงหาคม 2562
2. โรงพยาบาลประกาศยกเลิกผลสอบ Aptitude Test ที่ไม่มีผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ เว้นแต่จะนา
หลักฐานการสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET ไม่ต่ากว่า 350 คะแนน หรือ
TU-STEP ไม่ต่ากว่า 35 คะแนน โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี มายื่นประกอบ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
การดาเนินการคัดเลือกบุคคลมาบรรจุเป็นพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้มีหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอนในการดาเนินการดังต่อไปนี้ คือ
ขั้นตอนที่ ๑
(๑) ให้ทาการทดสอบข้อเขียน ในวิชาดังต่อไปนี้ คือ
๑.๑ ทดสอบด้าน Aptitude Test ยกเว้นผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ในการสอบแข่งขัน เข้ารับราชการของสานักงาน ก.พ. หรือผู้ที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ Smart for Recruitment (หรือ Smart for Work) ของศูนย์ทดสอบ
ทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ให้ใช้ผลการสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบดังกล่าวแทนการทดสอบด้าน Aptitude Test
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดสอบในครั้งนี้
๑.๒ ทดสอบความรู้เกี่ยวข้องกับ วิชาเฉพาะตาแหน่ง และหรือทดสอบการปฏิบัติงาน ให้ทดสอบ
วิชาเฉพาะที่เป็นเรื่องของลักษณะงานในตาแหน่งที่ทดสอบ โดยกาหนดให้มีคะแนนเต็มเป็น
๑๐๐ คะแนน
(๒) เกณฑ์ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ (การทดสอบส่วนข้อเขียน)
กาหนดให้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ จะต้องได้คะแนนในการทดสอบส่วนข้อเขียนดังต่อไปนี้ คือ
๒.๑ ได้คะแนนทดสอบด้าน Aptitude Test ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม หรือผ่านเกณฑ์
การทดสอบตามนัยข้อ 1.1 จึงจะมีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะ
ตาแหน่งและหรือทดสอบการปฏิบัติงาน
๒.๒ ได้คะแนนทดสอบด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตาแหน่ง และหรือทดสอบการปฏิบัติงาน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มในข้อ ๑.๒
ขั้นตอนที่ 2
(๑) ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนในขั้นตอนที่ ๑ จะต้องเข้ารับการทดสอบส่วนการสอบสัมภาษณ์ โดย
กาหนดให้มีคะแนนเต็มเป็น ๑๐๐ คะแนน
(๒) เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ (การทดสอบส่วนการสอบสัมภาษณ์)
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในส่วนการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม
ขั้นตอนที่ ๓
เกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลือก และลาดับที่ผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนในการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ คือ
(๑) ได้คะแนนในด้าน Aptitude Test ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ตามนัยข้อ 1.1 และ
(๒) ได้คะแนนด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตาแหน่ง และหรือทดสอบการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม
(๓) ได้คะแนนในส่วนการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มและ
(๔) ได้คะแนนในส่วนทดสอบความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตาแหน่ง และหรือทดสอบ การปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนที่ ๑ และส่วนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ ๒ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนน
รวมทั้ง ๒ ส่วน
(๕) ลาดับที่ได้รับการคัดเลือกก่อน – หลัง ให้เป็นไปตามลาดับคะแนนมากน้อยของคะแนนรวมตามนัยข้อ (๔)

-๒ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนส่วนการสัมภาษณ์เป็นสาคัญในการจัดลาดับผู้ผ่านการ
คัดเลือกในกรณีที่มีความจาเป็น ไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรตินี้ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกที่จะพิจารณา
การคัดเลือกกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น ไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นได้
ให้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอขออนุมัติต่อผู้อานวยการพิจาณาอนุมัติให้ใช้วิธีการอื่นๆ ในการคัดเลือกตาม
ความเหมาะสม เป็นรายตาแหน่งต่อไป
-----------------------------------------------------------

