
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 

 ______________________________________ 
                                                                     

  ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ  
 

  ก.ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  1.นักจิตวิทยาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 2 อัตรา 
     อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท สังกัดกองกิจการนักศึกษา 
 

  2.นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา  
                      อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์ (ปฏิบัติงานที่ มธ.ท่าพระจันทร์)         
      

  ข.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    1. คุณสมบัติท่ัวไป 
       1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ 
                               บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
        1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์การทหารหรือผ่านการ 
                               เกณฑ์ทหารแล้ว 

       1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
                               ตามความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร 
       1.4 สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  
                               และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และตามที่ 
                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย 
      1.5 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ  
                              TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึง                    
                              วันปดิรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา 
                    ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC   
                                    สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.cpathailand.co.th  
                                    หรือโทรศัพท์ 02-260-7061 หรือ E-Mail : toeic@cpathailand.co.th  
 
        ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TU-GET  
                                    หรือ TU-STEP สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่   
                                    www.litu.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-613-3101-3 , 02-696-6033 
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      1.6 มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.             
                               ที่มอีายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึง 
                              วันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศนูย์ทดสอบทักษะ 
                              ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
                              ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม   
                              50% ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์  
                              ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร  
                               ทั้งนี้ ส าหรับผู้ท่ียังไม่มีผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะ 
                                      ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ 
                                      การบัญชี สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ท่ี   
                                      www.smart.tbs.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-224-9730 , 02-613-2199              
 
       1.7 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ 
                               เข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
                               ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของ 
                               ค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538  
 

  2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1 นักจิตวิทยาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)  

                             ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาจิตวิทยา   
                              จิตวทิยาคลินิก จิตวิทยาให้การปรึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว  
 
           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้ 

      และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย 
 
2.2 นักทรัพยากรมนุษยป์ฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานที่ มธ.ท่าพระจันทร์)  

                                      ได้รบัปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 
            ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้ 

      และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย 

 
  ค.วิธีการสมัครสอบ 
                      1. ประเภทสมัครด้วยตนเอง 
                          1.1 ให้สมัครด้วยตนเองพร้อมกับใบสมัครสอบ ทั้งนี้ใบสมัคร ขอรับได้ ณ สถานที่              
                                รับสมัครสอบ หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้    
                                http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อแบบฟอร์ม  
                                และเลือกหัวข้อใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
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                           1.2 สมัครไดต้ั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562   
                                ตามวันราชการในเวลา 09.00 - 15.30 น. ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 
    1.2.1 ศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย ์ตึกโดม ชั้น 1   
                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 
    1.2.2 งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์  
                                        ตึกส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
                                        ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
                                        จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 1883-1885 

           สามารถดูประกาศรบัสมัครงานของกองทรัพยากรมนุษย์     
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทางเว็บไซต์             
           http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อข่าวสมัครงาน 

         1.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 100 บาท 
 
                       2. ประเภทการสมัครสอบทาง Internet ให้ผู้สมัครด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
คือ                              

   2.1 สมัครสอบทาง Internet ไดต้ั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่           
25 ธันวาคม 2562  
**ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ให้ด าเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 
15.30 น. เท่านั้น**                                            
   2.2 สมัครที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ  
“สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ) 

   2.3 ผู้สมัครจะต้องอ่านและท าความเข้าใจประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติทั้งหมด
ในครั้งนี้โดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และจะต้องปฏิบัติตามทุกเรื่องที่ประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติ
ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.4 “กรอกใบสมัคร” 
   2.5 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
         2.5.1 ใหช้ าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที ่3 ธันวาคม 2562 
จนถึงวันที ่25 ธันวาคม 2562    
**ทั้งนี้ การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกที่สมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 ให้ด าเนินการช าระเงินสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น** 
 
        2.5.2 ช าระเงินในส่วนค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกเป็นจ านวน 100 บาท
ส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่สมัครสอบทาง Internet ให้ผู้สมัครรับผิดชอบเองทั้งหมด 
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        2.5.3 ช าระเงินโดยวิธีโอนเงินที่ ธนาคารทุกแห่ง และทุกสาขาทั่วประเทศ       
โดยโอนเงิน เข้าบัญชี ดังต่อไปนี้ 
     - ชื่อธนาคาร : บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
     - สาขา : ย่อย มธ. ศูนย์รังสิต 
     - ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     - ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
     - เลขที่บัญชี 475-0-49244-2 

 
       2.5.4 ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ของผู้สมัครลงในใบโอนเงินโดยต้องเขียนให้เป็น
ตัวบรรจงชัดเจนอ่านได้ง่าย มิฉะนั้นจะไม่มีรายช่ือเป็นผู้สมัครสอบ คือ 
      - ชื่อ – นามสกุล 
      - ต าแหน่งที่สมัคร และ 
      - เลขที่ระบบท่ีสมัคร (ปรากฏอยู่ท่ีมุมบนด้านขวาหน้าแรกของ 
                                                                           ใบสมัครสอบทาง Internet) 

 
   2.6 ใบโอนเงินที่ด าเนินการตามนัยข้อ 2.5.4 ให้แฟกซ์ไปที่หมายเลขโทรสาร   
02-564-4431 หรือสแกนไฟล์ส่งทาง E-Mail : kittykate16@windowslive.com ไดต้ั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 
2562 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562    
**ทั้งนี้ การแฟกซ์ใบโอนเงินหรือสแกนไฟล์ส่งทาง E-Mail เฉพาะในวันที่ 25 ธันวาคม 2562                
ให้ด าเนินการได้ถึงเวลา 16.00 น. เท่านั้น** 
 

*** ผู้สมัครสอบที่ไม่ปฏิบัติตามนัยข้อที่ 2.1 ถึง 2.6 ที่กล่าวมาข้างต้นให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่าไม่ได้เป็นผู้สมัครสอบและไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้*** 

 
  ง.เงื่อนไขเกี่ยวกับสมัคร การสอบคัดเลือกและการจ้าง 
   1. ผู้สมัครสอบประเภทสมัครด้วยตนเองและประเภทสมัครทาง Internet ต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ    
ตามข้อ ข. ในประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้  และต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดใน
ใบสมัคร และเอกสารทุกชนิดที่ใช้ประกอบใบสมัครเพียงครั้งเดียวและต าแหน่งเดียวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครในทุกกรณีและหรือมีเอกสารหลักฐานคุณวุฒิหรือ
เอกสารใดก็ตามที่ผู้สมัครใช้สมัครสอบตลอดจนการด าเนินการใด ๆ ในทุกกรณีในขั้นตอนใดก็ตามไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
 
   2. การสมัครสอบประเภทสมัครสอบทาง Internet ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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   3. ผู้สมัครสอบเมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ
ไม่คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณ ี
 
    4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะด าเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่
เปิดรับสมัครในครั้งนี้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ 
      4.1 จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับที่โดยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามข้อ ข. และอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อ ง. ตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ และ 
      4.2 จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติการจ้างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว 

 
   5. การข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 
3/2562 ในต าแหน่งต่างๆ ระดับวุฒิปริญญาตรีนี้ให้มีอายุการขึ้นบัญชี 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีไว้           
(วันประกาศผลการคัดเลือก) หากพ้นก าหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ในต าแหน่งเดียวกันนี้ขึ้น
ใหม่อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ต าแหน่งต่างๆ ระดับวุฒิวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ในต าแหน่ง
เดียวกันที่มีการเปิดคัดเลือกข้ึนใหม่ 
 
  จ.เกณฑ์การคัดเลือก 
    เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ฉ.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและตารางการคัดเลือก 
                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและตารางการ
คัดเลือกในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ตู้ประกาศกองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 1 ตึกส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี หรือดูทาง Internet ที ่http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อข่าวสมัครงาน 
 
                    ประกาศ ณ วันที่      21    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562                                 

   
                                                            (รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ) 
                                                                                 อธิการบดี 

 
                             

 
  
 
 
 

 

http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/


มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
ก าหนดต าแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  
ประเภท  บริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร 
 
ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
สายงาน จิตวิทยา 
  
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานจิตวิทยา  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทดสอบปัญญาของผู้ป่วย เด็ก และเยาชน ทดสอบทางจิตเพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคของ
แพทย์ และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกระบวนการพิจารณาของศาล และหมายความรวมถึงต าแหน่งที่
ปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิก ซึ่งได้แก่ ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษา
ผู้ป่วยทางจิตเวช และผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รับผิดชอบงานด้านป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต             
ด้านศึกษาวิจัย ทางคลินิก ตลอดจน การให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตแก่หน่วยงาน           
ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความ
ช านาญในวิชาการจิตวิทยา 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  นักจิตวิทยา ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักจิตวิทยา ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักจิตวิทยา ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักจิตวิทยา ระดับช านาญการ 
  นักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติการ 
  

 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
ก าหนดต าแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๐ 

 

ต าแหน่งประเภท    เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน จิตวิทยา 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักจิตวิทยา 
  
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
  (๑) ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบปัญญา ทดสอบทางจิต สัมภาษณ์ และสังเกต
พฤติกรรมประกอบการทดสอบ สัมภาษณ์ผู ้ป่วยรับใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
แพทย์ ให้บริการรักษาทางจิตรายบุคคลในระดับตื้น หรือการรักษาทางจิตแบบกลุ่มภายใต้การดูแลของ
นักจิตวิทยาระดับสูงขึ้นไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ 
ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม ติดตามผลความคืบหน้าเกี่ยวกับการ
รักษาและพฤติกรรมของผู ้ป่วย ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี ่ยวกับการช่วยเหลือผู ้ป่วย เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชาและใช้ประกอบการวางแผนในการดูแลรักษาผู้ป่วย  
  (๒)  บันทึก รวบรวมข้อมูล ช่วยศึกษาวิจัยทางเทคนิค ซึ่งได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับอาคาร
โรคจิต โรคประสาท หามาตรฐานการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อใช้กับคน ไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต 
  (๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่นให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
 ๒. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
ก าหนดต าแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๑ 

 

  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. ด้านการบริการ  
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านจิตวิทยา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์  
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับจิตวิทยา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้   ต่าง 
ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาจิตวิทยาในทางที่
หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 (๒)  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาจิตวิทยาในทางที่
หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 (๓)  ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาจิตวิทยาในทางที่
หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

    
 

 
 



ต าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สังกัดกองกิจการนักศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.ดูแลให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษาในการศึกษาและอาชีพ 
2.ดูแลให้ค าปรึกษาและแนะน าการแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหา

ครอบครัว การเงิน การปรับตัวภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนปัญหาด้านสุขภาพจิต 
3.ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ

ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาท้ังในภาวะไม่วิกฤตและในภาวะวิกฤต 
4.รวบรวมการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของ

หน่วยงานและองค์กร 
5.จัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 
6.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และดูแลระบบสารสนเทศเบื้องต้น 
7.งานประกันคุณภาพ 
8.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
9.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

1.มีความรู้ความสามารถให้การดูแล ให้ค าปรึกษาและประสานงานกับนักศึกษา ตลอดจนส่งต่อเป็น
อย่างดี 

2.มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.สามารถให้ค าปรึกษาผ่านระบบโทรศัพท์แก่นักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง 
4.มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษาด้านต่างๆ    

ที่จ าเป็น 
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๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ประเภท     บริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร  
 
ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
สายงาน บริหารงานบุคคล 
  
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์เพ่ือการก าหนดหน่วยงานและความต้องการ
อัตราก าลัง การก าหนดและตรวจสอบเก่ียวกับต าแหน่ง เงินเดือน การด าเนินงานด้านงานบริหารงานบุคคล
ต่าง ๆ เช่น การสรรหาและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน การตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความต้องการและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล        
ทุนพัฒนาอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศ การจัดท าทะเบียนประวัติ    
การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ การติดตามและประเมินผลการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน 
 ต าแหน่งในสายงานนี้ประกอบด้วย 
  นักทรัพยากรมนุษย ์ ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักทรัพยากรมนุษย ์ ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักทรัพยากรมนุษย ์ ระดับช านาญการ 
  นักทรัพยากรมนุษย ์ ระดับปฏิบัติการ 
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ต าแหน่งประเภท     เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน  บริหารงานบุคคล 
  
ชื่อต าแหน่ง  นักทรัพยากรมนุษย ์
    
ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการ 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  

๑. ด้านการปฏิบัติการ  
  (๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น การก าหนดต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่ งตั้ง โอน ย้าย 
การจัดท าทะเบียนประวัติ การจัดหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ การเลื ่อน
เงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การด าเนินการ
เรื่องการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน การพิจารณาด าเนินการทางวินัย วินิจฉัยและแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในเรื ่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง    
ตามกฎหมาย กฎมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  (๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา           
ในการสรรหาและพัฒนาบุคคลากร รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เพ่ือประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับ        
การบริหารทรัพยากรบุคคล และประกอบการวางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ     
การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
  (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มีฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง  ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
   

๒. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานี่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

๔. ด้านการบริการ  
  (๑) ให้ค าปรึกษาแนะน า เบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์    
  (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
ทราบข้อมูลและความรู ้ต่าง ๆ ที ่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและ       
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ 
    
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไดร้ับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
(๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
(๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 

        





หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาคดัเลอืกพนักงานมหาวทิยาลยั สายสนับสนุนวชิาการ 
 

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

                     เพื่อใหก้ารสรรหาคดัเลือกพนกังานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนุนวชิาการ เป็นไปดว้ยความคล่องตวัและ
รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัมติคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 17/2559 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2559 จึงเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและวธีิการสรรหาคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนุนวชิาการ 
ดงัน้ี 
 

(1) ส่วนข้อเขียน 
       ใหมี้ขั้นตอนในส่วนขอ้เขียนเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืกจะต้องมีผลการทดสอบดังต่อไปนี้ 

                     1.1 ผลการทดสอบความรู้ดา้นภาษาองักฤษประเภท TOEIC TU-GET และ TU-STEP ท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในหลกัฐานการสอบจนถึงวนัปิดรับสมคัร ประเภทใดประเภทหน่ึง เพื่อประกอบการพิจารณา 
                     1.2 ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) ของส านกังาน ก.พ. ท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในหลกัฐานสอบผา่นเกณฑ์ดงักล่าวจนถึงวนัปิดรับสมคัร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของ
ศูนยท์ดสอบทกัษะดา้นการจดัการแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในหลกัฐานสอบผา่นเกณฑ์ดงักล่าวจนถึงวนัปิดรับสมคัร  

ขั้นตอนที ่2  

                     ผูส้มคัรท่ีมีผลการทดสอบในขั้นตอนท่ี 1 จะตอ้งเขา้รับการทดสอบความรู้วชิาเฉพาะต าแหน่ง และหรือ
ทดสอบการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นวชิาเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานในต าแหน่งท่ีเปิดคดัเลือก โดยก าหนดใหมี้คะแนน
เตม็เป็น 100 คะแนน ผูผ้า่นการทดสอบจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ 

(2) ส่วนสัมภาษณ์ 

                     ผูผ้า่นการทดสอบส่วนขอ้เขียน จะตอ้งเขา้รับการทดสอบส่วนสัมภาษณ์โดยก าหนดใหมี้คะแนนเตม็เป็น 
100 คะแนน โดยผูผ้า่นการทดสอบจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ 
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(3) เกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลอืก 

                     ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งไดรั้บคะแนนในการคดัเลือก ดงัต่อไปน้ี คือ 

                     (1) มีผลการทดสอบตามนยัขอ้ 1.1 และ 1.2  ในขั้นตอนท่ี 1 ของส่วนขอ้เขียน และ 

                     (2) ไดค้ะแนนส่วนขอ้เขียน ในขั้นตอนท่ี 2 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ และ 

                     (3) ไดค้ะแนนส่วนสัมภาษณ์ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ และ 

                     (4) ไดค้ะแนนส่วนขอ้เขียน ในขั้นตอนท่ี 2 และคะแนนส่วนสัมภาษณ์ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 ของ
คะแนนรวมทั้ง 2 ส่วน 

                     (5) ล าดบัท่ีไดรั้บการคดัเลือกก่อน – หลงั ใหเ้ป็นไปตามล าดบัคะแนนมากนอ้ยของคะแนนรวม                           
ตามนยัขอ้ (4) หากคะแนนรวมเท่ากนั ใหถื้อคะแนนส่วนสัมภาษณ์เป็นส าคญัในการจดัล าดบัผูผ้า่นการคดัเลือก 

                     ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถใชห้ลกัเกณฑต์ามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกน้ีได ้ใหอ้ยูใ่น                          
ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกท่ีจะพิจารณา 

การคัดเลอืกกรณพีเิศษ 

                     ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวมา
ขา้งตน้ได ้ใหก้องทรัพยากรมนุษยน์ าเสนอขออนุมติัต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมติัใหใ้ชว้ธีิการอ่ืน ๆ ในการคดัเลือกตาม
ความเหมาะสม เป็นรายต าแหน่งต่อไป 

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


