
 
 

       
 
 

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจเุป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

ต าแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด ครั้งที ่1/2565  
------------------------------------- 

  ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขยายการรับ
สมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด สังกัด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
  อาจารยท์างด้านการตลาด   จ านวน     1     อัตรา 

2. เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน 
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชใีห้เป็นอาจารย์ จะได้รบัการบรรจุ

แต่งต้ังเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ์ล้ว 
2.2 ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกจะต้องสามารถไปปฏบิัติงาน ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต

และท่าพระจันทร์ได้ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อได้รับการ
คัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีแล้ว 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย 
การบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 1) 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
        3.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญา

เอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านการตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.2 มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือท าวิจัย 
  3.2.3 สามารถใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี และใช้ภาษาไทยในการสอนได้ 
  กรณีมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปที่ได้รับการแต่งตั้งตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้ งต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า หรือประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดอยู่ก่อนแล้ว ไม่ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 

  3.2.4 ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง  และมีผลการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

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 
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 โดยผลทดสอบภาษาต่างประเทศดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ท าการสอบ
จนถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
หรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. รับรอง  

4. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร 
4.1 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

4.1.1 ส าเนาใบปริญญาบัตร และส าเนารายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กรณีหลักฐานดังกล่าวเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษให้แปลเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 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 และเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นจะส่งคืนผู้สมัครในภายหลัง  
4.1.7 ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือกผู้สมัครน ำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดย

ต้องได้รับการตรวจและรับรองจากแพทย์ว่าไม่ได้เป็นโรคตามข้อ 6 ของประกาศฯ ฉบับนี้ มาแสดงประกอบด้วย 
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นเมื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  

หนังสือค ารับรองของผู้ที่มิใช่บิดามารดา สามี/ภรรยา หรือพี่น้อง จ านวน 3 ฉบับ ในจ านวน
นี้ต้องเป็นหนังสือรับรองของข้าราชการ พนักงานประจ าหน่วยงานภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยจะต้องเป็น
หนังสือรับรองที่รับรองให้ไม่เกิน 3 เดือน  

ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองด้วย  

อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบหรือคุณสมบัติการสอบ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. ก ำหนดกำรรับสมัคร   
5.1 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.tbs.tu.ac.th    

(เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์)  
5.2 สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได ้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษำยน 2565    

ถึงวันที่  23 พฤษภำคม 2565 และสอบถำมรำยละเอยีดได้ที ่โทร. 02-696-5742 หรือ 063-9472614 ในวนั
และเวลำรำชกำร โดยมีช่องทางการยื่นใบสมัคร ดังนี ้
 5.2.1 ทางอีเมล์ hr@tbs.tu.ac.th  (วันที่  23 พฤษภำคม 2565 จะปิดรับสมัครเวลา 
16.30 น.) 

5.2.2 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหน่วยบริหารบุคคลและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12121 โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้ ลงนามรับเอกสารจากไปรษณีย์ภายใน       
วันที่  23 พฤษภำคม 2565 เป็นส าคัญ 

 
 

http://www.tbs.tu.ac.th/
mailto:hr@tbs.tu.ac.th
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6. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสุขภำพกำย และสุขภำพจิต ต้องไม่เป็นโรคดังต่อไปน้ี 
6.1  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
6.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
6.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
6.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
6.5 โรคไตวายเรื้อรัง  
6.6 โรคสมองเสื่อม 
6.7 โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
6.8 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ

หน้าที่  
7. เกณฑก์ำรพิจำรณำจริยธรรม คุณธรรม และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 

  7.1  ต้องเป็นผู้มจีริยธรรมและคุณธรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของคณาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย 

7.2  ต้องมีผลทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ และผลการประเมินสุขภาพจิตและคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมในการท างาน 
  คุณลักษณะที่เหมำะสมในกำรท ำงำน ได้แก ่
  1. มีความมั่นคงทางอารมณ์ เช่น มีความหนักแน่น อดทนอดกลั้น สามารถต้ังรับกับสถานการณ์ที่
กระตุ้นหรือยั่วยุได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ และความเป็นมิตร เช่น มีความไว้วางใจจริงใจ มีความยอมรับผู้อื่น สามารถ
ท างานร่วมกลุ่มกับผู้อื่นได้ 

  3. มีความสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ไม่มีความวิตกกังวลหรือหวั่นกลัวอย่างไร้เหตุผล 
8. วิธีกำรคัดเลือก 
   8.1 พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร  โดยคณะ

พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจำกเอกสำรหลักฐำนที่ผู้สมัครยื่นมำพร้อมใบ
สมัครเท่ำนั้น 

  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 พิจารณาคัดเลือกทางด้านอ่ืน ๆ ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก์ าหนด 

9. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
จะด าเนินการตามวิธีการสอบหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 วิธี ดังน้ี 

9.1  การสอบข้อเขียน   
9.2  การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 
9.3  การทดสอบสอน 
9.4  การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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ทั้งนี้ กำรพิจำรณำผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกและผ่ำนกำรคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะ

พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ซึ่งกำรพิจำรณำดังกล่ำวจะปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมไม่เลือกปฏิบัติ หรือมีอคติต่อ
บุคคล ทั้งในเรื่องเพศ อำยุ ศำสนำ สีผิว โดยจะพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัศนคติ รวมถึงบุคลิกภำพ
ที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนเป็นส ำคัญ 

10. ก ำหนดกำรคัดเลือก 
10.1 ระยะเวลารับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 23 พฤษภำคม 2565 
10.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกในวันที่ 8 มิถุนำยน 2565 ได้ที่เว็บไซต์ 

www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> ประกาศรายช่ือ) 
10.3 ก าหนดการทดสอบส่วนข้อเขียน วันที่ 10 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 - 12.00 น. 

11. เงื่อนไขกำรได้รับกำรบรรจุ แต่งตั้ง และกำรจ้ำง 
  การบรรจุ/จ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ใน

อัตราที่ว่าง อยู่ จะเป็นไปตามล าดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของคณะพาณิชย์ฯ โดยอ านาจการอนุมัติการบรรจุ/
จ้างเป็นของ มหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย คณะพาณิชย์ฯ จะ
เลื่อนผู้ที่อยู่ในล าดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีข้อผูกพันตามสัญญาทุนหรือสัญญาอื่นใดและอยู่
ระหว่างชดใช้ทุน ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีหน้าที่ด าเนินการติดต่อประสานงานการชดใช้ทุนให้เรียบร้อย ทั้งนี้ หาก
ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย แต่ไม่สามารถเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายในเวลาที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก าหนด ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศนี้  
 
 
-     ประกาศ ณ วันที ่      เมษายน พ.ศ.2565  
 
 
 
 
                                            (รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร  โอภาสานนท)์ 
                                                รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                                                   ปฏิบัตกิารแทนคณบด ี
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คุณสมบัติพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 
ข้อ 11 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ำม 
 ผู้ที่จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่น (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ พ.ศ.2560 ในข้อ 5 (1) ก าหนดให้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าในหน่วยงาน
อื่น) 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(2) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามข้อบังคับฉบับนี ้
(4) เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือ

จากรัฐวิสาหกิจ องค์มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ 
(5) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ 
(6) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือผิดลหุโทษ 
(7) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
(8) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(9) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(10)  เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม 
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