
 

 

        
 
 
 

ประกาศคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจเุปนพนักงานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ  
ตําแหนงอาจารยทางดานบริหารธุรกิจระหวางประเทศ คร้ังที่ 6/2565  

------------------------------------- 
 
ดวยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล              

เพื่อคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารยทางดานบริหารธุรกิจระหวางประเทศ สังกัด    
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตําแหนงที่รับสมัคร 
  อาจารยทางดานบริหารธุรกิจระหวางประเทศ จํานวน     1     อัตรา 

2. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
2.1 ผูที่ผานการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีใหเปนอาจารย จะไดรับการบรรจุ

แตงตั้งเมื่อไดผานการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว 
2.2 ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตและ  

ทาพระจันทรไดตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย โดยตองแสดงความยินยอมเปนลายลักษณอักษรเมื่อไดรับการคัดเลือก
จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีแลว 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

มีคุณสมบัติครบถวนตามความในขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการ
บริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 1) 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
        3.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรืออยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอก 

โดยผานการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางดานบริหารธุรกิจระหวางประเทศ (International Business) 
หรือสาขาที่เก่ียวของ  

  3.2.2 มีวิทยานิพนธ หรือมีประสบการณปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายใหสอนหรือทําวิจัย 
  3.2.3 มีงานวิจัยดานธุรกิจระหวางประเทศ 
            3.2.4 มีความเชี่ยวชาญในการสอนทางดานบริหารธรุกิจระหวางประเทศอยางนอยหนึ่งดาน 

อาทิเชน International Marketing, International Business Environment, Digital Internationalization, Global 
Strategy, and Asian Businesses 

  กรณีมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไปที่ไดรับการแตงตั้งตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่มีมาตรฐานไมต่ํากวาขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารยประจํา หรือประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดอยู
กอนแลว ไมตองอยูภายใตเกณฑตามขอ 3.2.1 และ 3.2.2 

  3.2.5 สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง และมีผลการทดสอบภาษาตางประเทศอยาง
ใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภทการทดสอบ เกณฑคะแนน 

1. TOEFL  
- Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 550 
- Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 213 
- Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 79 

2. IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5 
3. TU – GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550 
4. CU – TEP (คะแนนเต็ม 120) 75 

  
 โดยผลทดสอบภาษาตางประเทศดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 3 ป นับจากวันที่ทําการสอบจนถึงวัน
ปดรับสมัคร ยกเวน เปนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนหรือหลักสูตรที่มี
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. รับรอง  

4. เอกสารหลักฐานที่ใชในการสมัคร 
4.1 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 

4.1.1 สําเนาใบปริญญาบัตร และสําเนารายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก กรณีหลักฐานดังกลาวเปนภาษาอ่ืนที่มิใชภาษาอังกฤษใหแปลเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
และลงลายมือชื่อรับรองการแปลไวดวย 

4.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
4.1.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ  
4.1.4 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน  

1 ป จํานวน 1 รูป 
4.1.5 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือคํานําหนาชื่อ 

จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
4.1.6   วิทยานิพนธ และ/หรือรายละเอียดประสบการณที่เก่ียวของ หรือความรู ความสามารถ

พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา และเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นจะสงคืนผูสมัครในภายหลัง  
4.1.7 กอนเขารับการคัดเลือกผูสมัครนําใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน โดยตอง

ไดรับการตรวจและรับรองจากแพทยวาไมไดเปนโรคตามขอ 6 ของประกาศฯ ฉบับนี้ มาแสดงประกอบดวย 
4.2 หลักฐานที่ตองยื่นเมื่อเขารับการสอบสัมภาษณ  

หนังสือคํารับรองของผูที่มิใชบิดามารดา สามี/ภรรยา หรือพี่นอง จํานวน 3 ฉบับ ในจํานวนนี้ตอง
เปนหนังสือรับรองของขาราชการ พนักงานประจําหนวยงานภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยจะตองเปนหนังสือ
รับรองที่รับรองใหไมเกิน 3 เดือน  

ทั้งนี้  สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลง
ลายมือชื่อรับรองดวย  

อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบหรือคุณสมบัติการสอบไม
ถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งหรือเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. กําหนดการรับสมัคร   
5.1 ผูที่ประสงคจะสมัครสามารถ Download ใบสมัครไดที่เว็บไซต  www.tbs.tu.ac.th    

(เก่ียวกับเรา >> รวมงานกับเรา >> แบบฟอรม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย)  
5.2 สามารถสงใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได ตั้งแตวันที่  1 กันยายน 2565 ถึงวันที่  

17 ตุลาคม 2565 และสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 02-696-5742 หรือ 063-947-2614 ในวันและเวลาราชการ 
โดยมีชองทางการยืน่ใบสมัคร ดงันี ้

http://www.tbs.tu.ac.th/
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 5.2.1 ทางอีเมล hr@tbs.tu.ac.th  (วันที่ 17 ตุลาคม 2565 จะปดรับสมัครเวลา 16.30 น.) 
5.2.2 ทางไปรษณีย จาหนาซองถึงหนวยบริหารบุคคลและวางแผน คณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เลขที่ 99 หมู 18 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 
โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไดลงนามรับเอกสารจากไปรษณียภายในวันที่  17 ตุลาคม 2565 เปน
สําคัญ 

6. หลักเกณฑการพิจารณาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ตองไมเปนโรคดังตอไปนี้ 
6.1  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
6.2 โรคเทาชางในระยะที่ปรากฎอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 
6.3 โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
6.4 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
6.5 โรคไตวายเร้ือรัง  
6.6 โรคสมองเสื่อม 
6.7 โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที ่
6.8 โรคติดตอรายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ

หนาที่ 
7. เกณฑการพิจารณาจริยธรรม คุณธรรม และความฉลาดทางอารมณ 

7.1  ตองเปนผูมีจริยธรรมและคุณธรรมที่สอดคลองกับจรรยาบรรณของคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัย 

7.2 ตองมีผลทดสอบดานความฉลาดทางอารมณ และผลการประเมินสุขภาพจิตและคุณลักษณะที่
เหมาะสมในการทํางาน 
  คุณลักษณะที่เหมาะสมในการทํางาน ไดแก 
  1. มีความมั่นคงทางอารมณ เชน มีความหนักแนน อดทนอดกลั้น สามารถตั้งรับกับสถานการณที่
กระตุนหรือยั่วยุได และแสดงออกอยางเหมาะสม 
  2. มีมนุษยสัมพันธ และความเปนมิตร เชน มีความไววางใจจริงใจ มีความยอมรับผูอ่ืน สามารถทํางาน
รวมกลุมกับผูอ่ืนได 

  3. มีความสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม ไมมีความวิตกกังวลหรือหวั่นกลัวอยางไรเหตุผล 
8. วิธีการคัดเลือก 
   8.1 พิจารณาประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร โดยคณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครจากเอกสารหลักฐานที่ผูสมัครย่ืนมาพรอมใบสมัครเทาน้ัน 
 8.2 การทดสอบดานความฉลาดทางอารมณ ประเมินสุขภาพจิต และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการ

ทํางาน (โดยผูเขารับการคัดเลือกตองเสียคาทดสอบ จํานวน 500 บาท) 
8.3 พิจารณาจากบุคลิกภาพและความเหมาะสม โดยการสอบสัมภาษณ การทดสอบสอนหรือสาธิต

การบรรยายทางดานวิชาการ 
8.4 พิจารณาความรูความสามารถทางวิชาการ โดยการสอบขอเขียน หรือนําเสนอผลงานทางวชิาการ  
8.5 พิจารณาคัดเลือกทางดานอ่ืน ๆ ตามที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีและมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

กําหนด 
9. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 

  คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จะดําเนินการ
ตามวิธีการสอบหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการอยางนอย 2 วิธี ดังนี้ 

9.1  การสอบขอเขียน   
9.2  การสอบสัมภาษณทางวิชาการ 
9.3  การทดสอบสอน 
9.4  การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

mailto:hr@tbs.tu.ac.th
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ทั้งน้ี การพิจารณาผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและผานการคัดเลือกขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี ซึ่งการพิจารณาดังกลาวจะปฏิบัติอยางเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ หรือมีอคติตอบุคคล ทั้ง
ในเร่ืองเพศ อายุ ศาสนา สีผิว โดยจะพิจารณาจากความรู ความสามารถ ทัศนคติ รวมถึงบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงงานเปนสําคัญ 

10. กําหนดการคัดเลือก 
10.1 ระยะเวลารับใบสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่  17 ตุลาคม 2565 
10.2 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการคัดเลือกในวันที่  1 พฤศจิกายน 2565 ไดที่ เว็บไซต 
www.tbs.tu.ac.th (เก่ียวกับเรา >> รวมงานกับเรา >> ประกาศรายชื่อ) 
 

11. เงื่อนไขการไดรับการบรรจุ แตงตั้ง และการจาง 
การบรรจุ/จาง ผูผานการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ในอัตรา

ที่วางอยู จะเปนไปตามลําดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของคณะพาณิชยฯ โดยอํานาจการอนุมัติการบรรจุ/จางเปนของ 
มหาวิทยาลัย และหากผูไดรับการคัดเลือกรายใดไมไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย คณะพาณิชยฯ จะเลื่อนผูที่อยูในลําดับที่
ถัดไปข้ึนมาแทน กรณีผูผานการคัดเลือกมีขอผูกพันตามสัญญาทุนหรือสัญญาอ่ืนใดและอยูระหวางชดใชทุน ใหผูที่ผานการ
คัดเลือกมีหนาที่ดําเนินการติดตอประสานงานการชดใชทุนใหเรียบรอย ทั้งนี้ หากผูไดรับการคัดเลือกรายใดที่ไดรับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย แตไมสามารถเขารับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
กําหนด ใหถือวาผูที่ไดรับการคัดเลือกสละสิทธิการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศนี้  
 
     ประกาศ ณ วันที่        สิงหาคม พ.ศ.2565  
 
 
 
                                           (รองศาสตราจารย ดร.สถาพร  โอภาสานนท) 
                                                รองคณบดีฝายบริหาร 
                                                                       ปฏิบัติการแทนคณบดี 
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คุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ขอ 11 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหาม 
 ผูที่จะไดรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอ่ืน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจาง

พนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ พ.ศ.2560 ในขอ 5 (1) กําหนดใหมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี
ลักษณะตองหาม ตามขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และตองไมเปนผูปฏิบัติงานประจําในหนวยงานอ่ืน) 

(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ แตไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(ข) ลักษณะตองหาม 
(1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(2) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(3) เปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือออกจากงานตาม

กฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบอ่ืน หรือตามขอบังคับฉบับนี้ 
(4) เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจาก

รัฐวิสาหกิจ องคมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ 
(5) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหนวยงานรัฐ 
(6) เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือผิดลหุโทษ 
(7) เปนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย 
(8) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(9) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(10)  เปนผูมีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพรองในทางศีลธรรม 
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