
 
 
 

 

ประกาศคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจเุปน็พนักงานมหาวทิยาลยั สายวิชาการ  

ต าแหนง่อาจารย์ทางดา้นโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ คร้ังที่ 9/2564 

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

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร

บุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศ สงักัดคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 

  อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ   จ านวน    1     อัตรา 

2. เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน 

2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการ

บรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผา่นการพจิารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว 

2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หรือท่าพระจันทร์ได้ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อได้รับ

การคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชีแล้ว 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ

บรหิารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 1) 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

       3.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับ 

ปรญิญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ(International 

Logistics) เท่านั้น   

       3.2.2 มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือท า

วิจัย 

        หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.2 ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปที่ได้รับแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของ

คณาจารย์ประจ าซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรอืประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

  3.2.3 ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง และมีผลการทดสอบ

ภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภทกำรทดสอบ เกณฑ์คะแนน 

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 

  

 โดยผลทดสอบภาษาต่างประเทศดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ท าการสอบ

จนถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

หรอืหลักสูตรที่มีการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ. หรอื ก.พ.อ. รับรอง  

4. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร 

4.1 หลักฐานที่ต้องยื่นพรอ้มใบสมัคร 

4.1.1 ส าเนาใบปริญญาบัตร และส าเนารายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กรณีหลักฐานดังกล่าวเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษให้แปลเป็น

ภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ และลงลายมือชื่อรับรองการแปลไว้ด้วย 

4.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

4.1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  

4.1.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

1 ปี จ านวน 1 รูป 

4.1.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือค าน าหน้า

ชื่อ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

4.1.6  วิทยานิพนธ์  และ /หรือรายละเอียดประสบการณ์ ที่ เกี่ ยวข้อง หรือความรู้ 

ความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา และเมื่อการพจิารณาเสร็จสิ้นจะส่งคนืผู้สมัครในภายหลัง  

4.1.7 ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือกผู้สมัครน ำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดย

ต้องได้รับการตรวจและรับรองจากแพทย์วา่ไม่ได้เป็นโรคตามข้อ 6 ของประกาศฯ ฉบับนี ้มาแสดงประกอบดว้ย 

4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นเมื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  

หนังสือค ารับรองของผู้ที่มิใช่บดิามารดา สามี/ภรรยา หรอืพี่น้อง จ านวน 3 ฉบับ ในจ านวน

นีต้้องเป็นหนังสือรับรองของข้าราชการ พนักงานประจ าหน่วยงานภาครัฐหรอืพนักงานรัฐวิสาหกจิ โดยจะต้องเป็น

หนังสือรับรองที่รับรองให้ไม่เกนิ 3 เดือน  

ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 

พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองด้วย  

อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบหรือคุณสมบัติการ

สอบไม่ถูกต้อง หรอืไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชีจะถือว่าผู้สมัครสอบ

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้อง ใด ๆ 

ทั้งสิน้ 
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5. ก ำหนดกำรรับสมัคร   

5.1 ผูท้ี่ประสงคจ์ะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.tbs.tu.ac.th    

(เก่ียวกับเรา >> รว่มงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์)  

5.2 สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได ้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 

ถึงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564 และสอบถำมรำยละเอียดได้ท่ี โทร. 02-696-5742 หรือ 085-916-5327  

ในวันและเวลำรำชกำร โดยมีช่องทางการยื่นใบสมัคร ดังนี ้

 5.2.1 ทางอีเมล์ hr@tbs.tu.ac.th  (วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564 จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) 

5.2.2 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหน่วยบริหารบุคคลและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 12121 โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้ลงนามรับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่                 

19 พฤศจิกำยน 2564  เป็นส าคัญ 

6. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสุขภำพกำย และสุขภำพจิต ต้องไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ 

6.1  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชือ้ 

6.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกยีจแก่สังคม 

6.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

6.4 โรคพิษสุราเรือ้รัง 

6.5 โรคไตวายเรือ้รัง  

6.6 โรคสมองเสื่อม 

6.7 โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ 

6.8 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรือ้รังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

7. เกณฑ์กำรพิจำรณำจรยิธรรม คุณธรรม และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 

7.1 ต้องเป็นผูม้ีจรยิธรรมและคุณธรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของคณาจารย์ประจ าของ 

มหาวิทยาลยั 

7.2 ต้องมีผลทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์  และผลการประเมินสุขภาพจิตและ

คุณลักษณะที่เหมาะสมในการท างาน 

  คุณลักษณะที่เหมำะสมในกำรท ำงำน ได้แก่ 

  1. มีความมั่นคงทางอารมณ์ เช่น มีความหนักแน่น อดทนอดกลั้น สามารถตั้งรับกับสถานการณ์

ที่กระตุ้นหรอืยั่วยุได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสม 

  2. มีมนุษยสัมพันธ์ และความเป็นมิตร เช่น มีความไว้วางใจจริงใจ มีความยอมรับผู้อื่น สามารถ

ท างานรว่มกลุ่มกับผูอ้ื่นได้ 

  3. มีความสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ไม่มีความวิตกกังวลหรอืหวั่นกลัวอย่างไรเ้หตุผล 

8. วิธีกำรคัดเลือก 

   8.1 พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร โดยคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจากเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครยื่นมาพร้อมใบ

สมัครเท่านั้น ทั้งนี้ คณะฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำใบสมัครของผู้สมัครที่ไม่มีวุฒิกำรศึกษำด้ำนโลจิสติกส์

ระหว่ำงประเทศและให้ถือว่ำไม่มีผู้สมัครตำมประกำศนี้ 

http://www.tbs.tu.ac.th/
mailto:hr@tbs.tu.ac.th
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 8.2 การทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ ประเมินสุขภาพจิต และคุณลักษณะที่เหมาะสมใน

การท างาน (โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเสียค่าทดสอบ จ านวน 500 บาท) 

 8.3 พิจารณาจากบุคลิกภาพและความเหมาะสม โดยการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสอนหรือ

สาธิตการบรรยายทางด้านวิชาการ  

8.4 พิจารณาความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยการสอบข้อเขียน หรือน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ 

 8.5 พิ จารณ าคั ด เลื อกทางด้ านอื่ น  ๆ  ตามที่ คณ ะพาณิ ชยศาสตร์ และการบั ญ ชี และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 

9. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน

คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จะ

ด าเนินการตามวิธีการสอบหรอืน าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 วิธี ดังนี้ 

9.1  การสอบข้อเขียน   

9.2  การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 

9.3  การทดสอบสอน 

9.4  การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกและผ่ำนกำรคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ซึ่งกำรพิจำรณำดังกล่ำวจะปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมไม่เลือกปฏิบัติ หรอืมี

อคติต่อบุคคล ทั้งใน เรื่องเพศ อำยุ ศำสนำ สีผิว โดยจะพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัศนคติ 

รวมถึงบุคลิกภำพที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนเป็นส ำคัญ 

10. ก ำหนดกำรคัดเลือก

10.1 ระยะเวลารับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564

10.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกในวันที่ 1 ธันวำคม 2564 ได้ที่เว็บไซต์

www.tbs.tu.ac.th (เก่ียวกับเรา >> รว่มงานกับเรา >> ประกาศรายชื่อ) 

11. เงื่อนไขกำรได้รับกำรบรรจุ แต่งตั้ง และกำรจ้ำง

การบรรจุ/จ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ใน

อัตราที่วา่ง อยู่ จะเป็นไปตามล าดับที่ของบัญชผีลการคัดเลือกของคณะพาณิชย์ฯ โดยอ านาจการอนุมัติการบรรจุ/

จ้างเป็นของ มหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย คณะพาณิชย์ฯ จะ

เลือ่นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีข้อผูกพันตามสัญญาทุนหรอืสัญญาอื่นใดและอยู่

ระหว่างชดใช้ทุน ให้ผูท้ี่ผ่านการคัดเลือกมีหน้าที่ด าเนินการติดต่อประสานงานการชดใช้ทุนให้เรยีบรอ้ย ทั้งนี ้หาก

ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย แต่ไม่ สามารถเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยภายในเวลาที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก าหนด ให้ถอืว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิการ

บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศนี ้ 

- ประกาศ ณ วันที ่     ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์) 

  รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

   ปฏิบัติการแทนคณบดี 
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คุณสมบัติพนักงำนมหำวิทยำลัย 

 

ข้อ 11 คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้ำม 

 ผู้ที่จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาตไิทย  

(2) มีอายุไม่ต่ ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกนิ 60 ปีบริบูรณ์ 

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

(2) เป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมือง หรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือออกจากงาน

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรอืระเบียบอื่น หรอืตามข้อบังคับฉบับนี้ 

(4) เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยอย่างรา้ยแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือ

จากรัฐวิสาหกจิ องคม์หาชน หรอืหน่วยงานของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัยหรอืจรรยาบรรณ 

(5) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรอืปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ 

(6) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรอืผิดลหุโทษ 

(7) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

(8) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 

(9) เป็นคนวิกลจริตหรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(10)  เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรอืบกพรอ่งในทางศีลธรรม 
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