
 
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์   
สังกัดสาขาวิชาการตลาด ครั้งท่ี 1/2561 

………………………………………………………………. 
 

  ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มคีวามประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
 

1. ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด  จ านวน  1  อัตรา 
 

2. เง่ือนไขของต ำแหน่ง 
2.1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี ให้เป็นอาจารย์จะไดร้ับการบรรจุแต่งตั้ง

เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว 
2.2. ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบตัิงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้                

หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1. คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1. มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามความในข้อ 11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559  

3.2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
3.2.1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือ ก าลังศึกษาระดับปรญิญาเอกโดยผา่นการ

ทดสอบประมวลวิชาแล้ว ทางด้านการตลาด 
3.2.2. ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท ทางด้านการตลาด หรือ บริหารธรุกิจเน้นการตลาด 

และ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
ประเภทการทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 

1. TOEFL  
- Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 550 
- Computer Based (คะแนนเตม็ 300) 213 
- Internet Based (คะแนนเตม็ 120) 79 
2. IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5 
3. TU – GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550 
4. CU – TEP (คะแนนเต็ม 120) 75 

โดยผลทดสอบภาษาอังกฤษดังกลา่วต้องมีอายุไมเ่กิน 3 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น เป็นผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสตูรนานาชาตหิรือหลักสตูรทีม่ีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลยั ท่ี ก.พ. หรือ ก.พ.อ. รับรอง หรือ เป็น 
ชาวต่างประเทศ 
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3.3    ส าเร็จการศึกษาโดยต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี ้
  กรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

- ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 3.00  
 ไม่มเีกรด F ในวิชาหลัก  
-  ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 3.25 
-   ระดับปริญญาเอก มผีลการศึกษาดีเด่น 
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

  กรณสี าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท หรือก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
  - ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ไม่มีเกรด F  
   ในวิชาหลัก  

  -   ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 
 -   จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

กรณผีู้สมคัรมรีะดับผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์จะต้องมีประสบการณก์ารสอน ความรู้ความสามารถ 
พิเศษท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมเีอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย 
 

4. กำรรับสมัคร   
4.1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคดัเลือกสามารถตดิต่อขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัคร ได้ที่ 

Website http://www.tbs.tu.ac.th/ (เกี่ยวกับเรา     Job Opportunities) และสมัครได้ที่ส านักงานเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนยร์ังสิต ต้ังแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2561  
ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2613-2253 (ท่าพระจันทร์) และ 0-2696-5737, 0-2696-5742 (ศูนย์รังสิต) 

4.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
4.2.1. ส าเนาใบปรญิญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา 

จ านวน 2 ชุด (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผูส้มัครจะต้องน าฉบับแปลเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษมาเปน็หลักฐาน พร้อมรบัรองการแปลด้วย 

4.2.2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
4.2.3. รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 หรือ 2 น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี  

จ านวน 2 รูป 
4.2.4. ใบรับรองแพทย ์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
4.2.5. ผลงานวิชาการ และหรือรายละเอยีดประสบการณ์ที่เกีย่วข้อง หรือความรู้ความสามารถพิเศษ 

เพื่อประกอบการพิจารณา และจะส่งคืนภายหลัง (กรณรีะดบัผลการศึกษาไม่เข้าข่าย ตามเกณฑ์ทีร่ะบไุว้) 
4.3. หลักฐานที่ต้องยื่นเมื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

4.3.1. หนังสือรับรองของผู้ที่มิใช่บิดามารดา สาม/ีภรรยา หรือพี่น้อง จ านวน 3 ฉบับ               
ในจ านวนนี้ต้องเป็นหนังสือรับรองของข้าราชการ พนักงานประจ าหน่วยงานภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 ฉบับ 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
5.1. พิจารณาประวตัิส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลการศึกษาและเอกสารประกอบการสมัคร 
5.2. การทดสอบความรู้ทางวิชาการโดยการสอบข้อเขียน 
 รายละเอียดข้อสอบ ท้ังหมด 2 ส่วน เวลาในการท าข้อสอบ 3 ช่ัวโมง 

   ส่วนท่ี 1  ทฤษฎี   100 คะแนน 
   ส่วนท่ี 2  การประยุกต์ใช้  100 คะแนน 
 

http://www.tbs.tu.ac.th/



