
รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ 

สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

1. ต าแหน่งที่จ้างและแต่งตั้ง 
- ต าแหน่งอาจารย์ประจ า คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาต่อไปนี้ 

1.1 สาขาสรีรวิทยา  
1.2 สาขาจุลชีววิทยา 
1.3 สาขาชีววิทยา 
1.4 สาขาพยาธิวิทยา 
1.5 สาขาฟิสิกส์ 
1.6 สาขาชีวเคมี 
1.7 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 

 
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  1. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง  
  4. ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
  5. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 
  7. ไม่เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดี 
  8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  9. ไม่เคยถูกจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  10. ไม่เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การหมาชน หน่วยงานเอกชน หรือ องค์การระหว่างประเทศ 
  11. ไม่เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลหรือกฎหมายอื่น 



12. ไม่เป็นผู้ที่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือ เข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะได้แก่ จบปริญญาเอกในสาขาที่สมัคร หากมีต าแหน่งทางวิชาการจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
 
3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องใช้ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

3.1 ประวัติส่วนตัวที่มีภาพผู้สมัครหน้าตรงและผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 
3.2 ส าเนาปริญญาบัตร และใบคะแนนรับรองผลการศึกษา (transcript) ทุกระดับปริญญาที่ได้รับ หรือ 

ส าเนาวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ 

3.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.4 ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP (ในกรณีไม่มีคะแนน

ภาษาอังกฤษ จะสามารถยื่นคะแนนหลังบรรจุเข้าท างานได้) 
3.5 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) 

เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่าส าหรับหหญิงที่ท าการสมรสแล้ว เป็นต้น 
3.6 กรณีเพศชาย ต้องมีส าเนาใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.8, สด.9 หรือ สด.43) 
3.7 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือ

ตนเอง (สามารถมากรอกในวันสอบคัดเลือกได้) 
3.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1ปี 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป (สามารถมาให้ในวันสอบคัดเลือกได้) 
4. วิธีการสมัครงาน 
 ผู้สมัครสแกนหลักฐานการสมัครงานเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2.0 MB โดยลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ส่งทางอีเมล์ btu.medicine@bkkthon.ac.th ตามเวลาที่
ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
5. วิธีการสอบคัดเลือก 

1.1 ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมสื่อการสอนในรูปแบบ Microsoft PowerPoint หัวข้อที่เก่ียวกับ 

“สาขาวิชาที่สมัคร” จ านวนสไลด์ให้เหมาะสมกับเวลาสอบสอนประมาณ 15 นาที โดยเน้นการ

เรียนการสอนแบบ “Active learning” โดยมี “Education application” ประกอบและเน้น

การสอนส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่เป็น “นักศึกษาแพทย์” โดยต้องแสดงการประยุกต์หัวข้อที่สอนกับ

วิชาชีพแพทย์ ส่งให้พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันสอบ 14 วัน ทางอีเมล์ 

btu.medicine@bkkthon.ac.th (คิดเป็นคะแนนสอบ 50 คะแนน) การพิจารณาโดย
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คณะกรรมการต้องได้ผลคะแนนเกิน 50% จึงมีสิทธิ์เข้ารับการแสดงการสอบสอนในวันและเวลา

ที่ก าหนด 

1.2 ในวันสอบคัดเลือก ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแสดงการสอบสอน ในรูปแบบที่เน้นการเรียนการสอน

แบบ “Active learning” โดยมี “Education application” ประกอบและเน้นการสอนส าหรับ

กลุ่มผู้เรียนที่เป็น “นักศึกษาแพทย์” โดยต้องแสดงการประยุกต์หัวข้อที่สอนกับวิชาชีพแพทย์ ใช้

เวลาแสดงการสอบสอนประมาณ 15 นาท ี(คิดเป็นคะแนนสอบ 50 คะแนน) 

1.3 การทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คิดเป็นคะแนนสอบ 50 คะแนน) 

 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
 ตามเวลาที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ ที่เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
https://www.md-btu.com/ และเว็บไซตส์มัครงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
https://bkkthon.ac.th/home/th/university/jobs ติดต่อสอบถาม 02-800-6800 ต่อ 2032 หรือ ติดต่อ 
รศ.ดร.ทนพญ.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล 081-639-9417 
 

การสมัคร 
ให้ผู้สมัคร ส่งหลักฐานต่อไปนี้ ทางอีเมล์ btu.medicine@bkkthon.ac.th ภายในวันที่ 20 เดือน 

กุมภาพันธ์ 2566    
1. ไฟล์ประวัติส่วนตัวที่มีภาพผู้สมัครและผลงาน พร้อมสแกนหลักฐานการสมัครงานที่ก าหนด เป็นไฟล์

นามสกุล .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2.0 MB 

2. Microsoft PowerPoint หัวข้อที่เกี่ยวกับ “สาขาวิชาที่สมัคร” 

3.  
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