ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสุนนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
………………………………
ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่
19 ตุลาคม 2561 นั้น เนื่องจากมีผู้ สมัครจานวนน้อย จึงขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
เภสัชกรปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จานวน 1 อัตรา
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 คุณสมบัติตามมาตรา 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ตามความ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร
1.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานประจา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จ.ปทุมธานี (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถโดม))
1.5 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้ และ
ตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ค. วิธีกำรรับสมัครสอบ
1. ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอใบสมัครและสมัครได้ที่ สานักงานคณะเภสัชศาสตร์
ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี หรือ Download แบบฟอร์ม

2
ใบสมั ครได้ ที่ http://www.pharm.tu.ac.th ตั้ งแต่ บั ดนี้ จนถึ งวั นที่ 30 พฤศจิ กำยน 2561 ตามวันเวลาราชการในเวลา
09.00-15.30 น. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 4337
2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร
2.1 สาเนาปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา Transcript (ให้นาฉบับจริง
มาแสดงด้วย) กรณีหลักฐานดังกล่าวที่มิใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
จะต้องนาฉบับแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรอง
การแปลด้วย กรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย
ให้ผู้สมัครจัดทาหนังสือเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมอธิบายและหลักฐานที่ใช้สาหรับ
เทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัครด้วย
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด (ให้นาฉบับจริง
มาแสดงด้วย)
2.3 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
2.4 สาเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
จานวน 1 ชุด (เฉพาะเพศชาย)
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
2.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
2.7 ใบประกอบวิชาชีพ
3. ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 100 บาท
ง. เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรสมัคร กำรสอบคัดเลือกและกำรจ้ำง
1.ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้ ว นตรงตามประกาศรั บ สมั ค รสอบตามข้ อ ข. ในประกาศรั บ สมั ค รสอบของคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ฉบั บ นี้ และต้องกรอกรายละเอียดทั้ งหมดในใบสมัค รและเอกสารทุ กชนิด ที่ ใช้
ประกอบใบสมัครเพียงครั้งเดียวและตาแหน่งเดียวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครในทุกกรณีและหรือมีเอกสารหลักฐานคุณวุฒิหรือเอกสารใดก็ตามที่ผู้สมัครใช้สมัคร
สอบตลอดจนการดาเนินการใด ๆ ในทุกกรณีในขั้นตอนใดก็ตามไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับ สมัครสอบ
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
2.ผู้ ส มั ค รสอบเมื่ อ ช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ยมการสอบแล้ ว คณ ะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณี
3. คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์จะดาเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลั ย
ในตาแหน่งที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1 จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับที่โดยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อ
ข. และอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อ ง. ตามประกาศรับสมัครของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้
3.2 จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติการจ้างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
4. การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ในตาแหน่ง
ต่ างๆ ระดั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี และระดั บ วุ ฒิ ปริญ ญาโท นี้ ให้ มี อายุ การขึ้ นบั ญ ชี 1 ปี นั บตั้ งแต่ วั นที่ ขึ้ นบั ญ ชี ไว้
(เว้นประกาศผลการคัดเลือก) หากพ้นกาหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตาแหน่งเดียวกันนี้
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ขึ้นบัญชีใหม่อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2561 ตาแหน่งต่างๆ ระดับวุฒิ ปริญญาตรี และระดับวุฒิ ปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใน
ตาแหน่งเดียวกันที่มีการเปิดคัดเลือกขึ้นใหม่
จ. เกณฑ์กำรคัดเลือก
เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ฉ. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกและตำรำงกำรคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพร้อมทั้งกาหนดวันสอบคัดเลือก เวลา และสถานที่
คั ด เลื อ ก ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 7 ธั น วาคม 2561 ทาง website คณะเภสั ช ศาสตร์ ที่ www.pharm.tu.ac.th และ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณผกากรอง จันทรสนธิ โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 4337
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

