
 

 

       

 

 

ประกาศคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

     ตำแหนงอาจารยทางดานการบริหารองคการ การประกอบการ และทรพัยากรมนษุย ครั้งที่ 4/2565 

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

 

ดวยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล              

เพื่อคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหนงอาจารยทางดานการบริหารองคการ การประกอบการ และ

ทรัพยากรมนุษย ครั้งที่ 4/2565 สังกัดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตำแหนงที่รับสมัคร 

  อาจารยทางดานการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย 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 วาดวย 

การบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 1) 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  

        3.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรืออยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอก 

โดยผานการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 

หรือสาขาการประกอบการ (Entrepreneurship) หรือ สาขาการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) โดยจะตองมี

พื้นฐานทางดาน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ 

      3.2.2 มีวิทยานิพนธ หรือมีประสบการณปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายใหสอนหรือทำวิจัย 

  กรณีมีตำแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปที่ไดรับการแตงตั้งตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่มีมาตรฐานไมต่ำกวาขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งตำแหนงทาง

วิชาการของคณาจารยประจำ หรือประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนดอยู

กอนแลว ไมตองอยูภายใตเกณฑตามขอ 3.2.1 และ 3.2.2 

  3.2.3 สามารถส่ือสารและเขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี 

  3.2.4 สามารถสอนวิชาทางดานธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business) หรือการบริหาร

เชิงกลยุทธ (Strategic Management) ได 
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  3.2.5 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง และมีผลการทดสอบภาษาตางประเทศอยาง

ใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

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 กรณีหลักฐานดังกลาวเปนภาษาอืน่ที่มิใชภาษาอังกฤษใหแปลเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

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 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปล่ียนชื่อ – นามสกุล หรือคำนำหนาชื่อ 

จำนวนอยางละ 1 ฉบับ 

4.1.6   วิทยานิพนธ และ/หรือรายละเอียดประสบการณที่เกี่ยวของ หรือความรู ความสามารถ

พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา และเมื่อการพิจารณาเสร็จส้ินจะสงคืนผูสมัครในภายหลัง  

4.1.7 กอนเขารับการคัดเลือกผูสมัครนำใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน โดยตอง

ไดรับการตรวจและรับรองจากแพทยวาไมไดเปนโรคตามขอ 6 ของประกาศฯ ฉบับนี้ มาแสดงประกอบดวย 

4.2 หลักฐานที่ตองยืน่เมื่อเขารับการสอบสัมภาษณ  

หนังสือคำรับรองของผูที่มิใชบิดามารดา สามี/ภรรยา หรือพี่นอง จำนวน 3 ฉบับ ในจำนวนนี้ตอง

เปนหนังสือรับรองของขาราชการ พนักงานประจำหนวยงานภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยจะตองเปนหนังสือ

รับรองที่รับรองใหไมเกิน 3 เดือน  

ทั้งนี้  สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบบั ใหผูสมัครสอบเขียนคำรับรองวา “สำเนาถกูตอง” พรอมลง

ลายมือชื่อรับรองดวย  
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อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบหรือคุณสมบัติการสอบไม

ถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด

คุณสมบัติในการสมัครสอบนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งหรือเรียกรองใด ๆ ทั้งส้ิน 

5. กำหนดการรับสมัคร   

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

(เกี่ยวกับเรา >> รวมงานกับเรา >> แบบฟอรม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย)  

5.2 สามารถสงใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได ต้ังแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่   

22 สิงหาคม 2565 และสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 02-696-5742 หรือ 063-947-2614 ในวันและเวลาราชการ 

โดยมีชองทางการยื่นใบสมัคร ดังนี้ 

 5.2.1 ทางอีเมล hr@tbs.tu.ac.th  (วันที่ 22 สิงหาคม 2565 จะปดรับสมัครเวลา 16.30 น.) 

5.2.2 ทางไปรษณีย จาหนาซองถึงหนวยบริหารบุคคลและวางแผน คณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เลขที่ 99 หมู 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 

โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไดลงนามรับเอกสารจากไปรษณียภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เปน

สำคัญ 

6. หลักเกณฑการพิจารณาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ตองไมเปนโรคดังตอไปนี ้

6.1  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 

6.2 โรคเทาชางในระยะที่ปรากฎอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

6.3 โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

6.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง 

6.5 โรคไตวายเรื้อรัง  

6.6 โรคสมองเส่ือม 

6.7 โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ 

6.8 โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ 

7. เกณฑการพิจารณาจริยธรรม คุณธรรม และความฉลาดทางอารมณ 

7.1  ตองเปนผูมีจริยธรรมและคุณธรรมที่สอดคลองกับจรรยาบรรณของคณาจารยประจำของ

มหาวิทยาลัย 

7.2 ตองมีผลทดสอบดานความฉลาดทางอารมณ และผลการประเมินสุขภาพจิตและคุณลักษณะที่

เหมาะสมในการทำงาน 

  คุณลักษณะที่เหมาะสมในการทำงาน ไดแก 

  1. มีความมั่นคงทางอารมณ เชน มีความหนักแนน อดทนอดกล้ัน สามารถตั้งรับกับสถานการณที่

กระตุนหรือยั่วยไุด และแสดงออกอยางเหมาะสม 

  2. มีมนุษยสัมพันธ และความเปนมิตร เชน มีความไววางใจจริงใจ มีความยอมรับผูอื่น สามารถทำงาน

รวมกลุมกับผูอื่นได 

  3. มีความสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม ไมมีความวิตกกังวลหรือหวั่นกลัวอยางไรเหตุผล 

8. วิธีการคัดเลือก 

   8.1 พิจารณาประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร โดยคณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครจากเอกสารหลักฐานที่ผูสมัครยื่นมาพรอมใบสมัครเทาน้ัน 

http://www.tbs.tu.ac.th/
mailto:hr@tbs.tu.ac.th
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 8.2 การทดสอบดานความฉลาดทางอารมณ ประเมินสุขภาพจิต และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการ

ทำงาน (โดยผูเขารับการคัดเลือกตองเสียคาทดสอบ จำนวน 500 บาท)   

8.3 พิจารณาจากบุคลิกภาพและความเหมาะสม โดยการสอบสัมภาษณ การทดสอบสอนหรือสาธิต 

การบรรยายทางดานวิชาการ 

8.4 พิจารณาความรูความสามารถทางวิชาการ โดยการสอบขอเขียน หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ

          8.5 พิจารณาคัดเลือกทางดานอื่น ๆ ตามที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กำหนด 

9. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 

  คณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

จะดำเนินการจัดสอบคัดเลือก จำนวน 2 รอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1 การทดสอบสอน และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

รอบที่ 2 การสอบสัมภาษณทางวิชาการ (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกรอบที่ 1)  

ทั้งน้ี การพิจารณาผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและผานการคัดเลือกขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี ซึ่งการพิจารณาดังกลาวจะปฏิบัติอยางเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ หรือมีอคติตอบุคคล   

ทั้งในเร่ืองเพศ อายุ ศาสนา สีผิว โดยจะพิจารณาจากความรู ความสามารถ ทัศนคติ รวมถึงบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ

ตำแหนงงานเปนสำคัญ 

10. กำหนดการคัดเลือก 

10.1 ระยะเวลารับใบสมัคร ต้ังแตวันที ่7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 

10.2 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ไดที่เว็บไซต 

www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา >> รวมงานกับเรา >> ประกาศรายชื่อ) 

11. เงื่อนไขการไดรับการบรรจุ แตงต้ัง และการจาง 

  การบรรจุ/จาง ผูผานการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหนงอาจารย ในอัตรา

ที่วาง อยู จะเปนไปตามลำดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของคณะพาณิชยฯ โดยอำนาจการอนุมัติการบรรจุ/จางเปนของ 

มหาวิทยาลัย และหากผูไดรับการคัดเลือกรายใดไมไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย คณะพาณิชยฯ จะเล่ือนผูที่อยูในลำดับที่

ถัดไปขึ้นมาแทน กรณีผูผานการคัดเลือกมีขอผูกพันตามสัญญาทุนหรือสัญญาอื่นใดและอยูระหวางชดใชทุน ใหผูที่ผานการ

คัดเลือกมีหนาที่ดำเนินการติดตอประสานงานการชดใชทุนใหเรียบรอย ทั้งนี้ หากผูไดรับการคัดเลือกรายใดที่ไดรับอนุมัติ

จากมหาวิทยาลัย แตไมสามารถเขารับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

กำหนด ใหถือวาผูที่ไดรับการคัดเลือกสละสิทธิการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศนี้  

 

 

-     ประกาศ ณ วันที่                  กรกฏาคม พ.ศ.2565  

 

 

 

                                            (รองศาสตราจารย ดร.สถาพร  โอภาสานนท) 

                                                รองคณบดีฝายบริหาร 

                                                                       ปฏิบัติการแทนคณบดี 
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คุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ขอ 11 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหาม 

 ผูที่จะไดรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่น (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจาง

พนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ พ.ศ.2560 ในขอ 5 (1) กำหนดใหมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี

ลักษณะตองหาม ตามขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และตองไมเปนผูปฏิบัติงานประจำในหนวยงานอื่น) 

(2) มีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ แตไมเกิน 60 ปบริบูรณ 

(3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(ข) ลักษณะตองหาม 

(1) เปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง 

(2) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(3) เปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ หรือออกจากงานตาม

กฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามขอบังคับฉบับนี้ 

(4) เปนผูเคยถูกส่ังลงโทษวินัยอยางรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจาก

รัฐวิสาหกิจ องคมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ 

(5) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหนวยงานรัฐ 

(6) เปนผูเคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย

ประมาทหรือผิดลหุโทษ 

(7) เปนบุคคลที่ศาลมีคำส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 

(8) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(9) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(10)  เปนผูมีพฤติกรรมเส่ือมเสียหรือบกพรองในทางศีลธรรม 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 




