
 
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื่อง รับสมคัรบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย ์
สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

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

  ตามทีค่ณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อคัดเลอืกบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สงักัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ท้ังนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการสมคัรเข้ารับการคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ให้กว้างขวางมากขึ้น 
จึงขอปรับแก้ไขรายละเอียดการรบัสมัครจากเดมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

1. ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร 
ต าแหน่งอาจารย ์  จ านวน 19 อัตรา 
 

2. เง่ือนไขของต ำแหน่ง 
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ให้เป็นอาจารย์จะได้รับ 

การบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว 
2.2 ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบตัิงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิตได้ หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อไดร้ับ                   
การคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1 มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามความในข้อ 11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2559 (ภาคผนวก 1) 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ภาคผนวก 2) 
 

4. กำรรับสมัคร   
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคดัเลือกสามารถตดิต่อขอรับใบสมัคร หรือ Download  

ใบสมัครได้ที่ Website http://www.tbs.tu.ac.th/ (เกี่ยวกับเรา     Job Opportunities) และสมัครได้ทีส่ านักงานเลขานุการ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ ศูนยร์ังสิต ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหำคม 2561 ถึงวันที ่
21 กันยำยน 2561 ในวันและเวลำรำชกำร สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ โทร. 0-2613-2253 (ท่ำพระจันทร์) และ 0-2696-5737,  
0-2696-5742 (ศูนย์รังสิต) 

4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
4.2.1  ส าเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา 

(ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) กรณหีลักฐานดังกลา่วไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผู้สมัครจะต้องน าฉบับแปลเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย  

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

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




 
 
ข้อ 11 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ำม 
 ผู้ที่จะได้รับบรรจเุป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคณุสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

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

มหาวิทยาลยัชาวต่างประเทศ พ.ศ.2560 ในข้อ 5 (1) ก าหนดให้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้าม ตามข้อ 
11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และต้องไม่
เป็นผู้ปฏิบตัิงานประจ าในหน่วยงานอ่ืน) 

(2) มีอายุไมต่่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(2) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามข้อบังคับฉบับน้ี 
(4) เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ 

องค์มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระท าผดิวินัยหรือจรรยาบรรณ 
(5) เป็นผู้เคยกระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ 
(6) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือผดิ

ลหุโทษ 
(7) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(8) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(9) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(10)  เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 1 



 

 
1. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทางด้านการบัญชี ทางด้านบริหารธรุกิจ ทางด้านสังคมศาสตรแ์ละ 
มนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือ 

1.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททางด้านการบญัชี ทางด้านบรหิารธุรกิจ ทางด้านสังคมศาสตร์และ 
มนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ มผีลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี้ 

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  
เป็นชาวต่างประเทศ 

1.3 ส าเร็จการศึกษาโดยต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้  
กรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี ้
- ระดับปริญญาตรี กรณจีบการศึกษาในกลุ่มปรญิญาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลกั หรือ 
 กรณีจบการศึกษาในกลุม่ปรญิญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 
 ไม่ต่ ากว่า 2.75 และไม่มเีกรด F ในวิชาหลัก  
- ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 3.25 
-      ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาดีเด่น 
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 
กรณสี าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้  
- ระดับปริญญาตรี กรณจีบการศึกษาในกลุ่มปรญิญาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลกั หรือ 
กรณีจบการศึกษาในกลุม่ปรญิญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีเกรดเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 2.75 และไม่มเีกรด F ในวิชาหลัก  

-      ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 

กรณผีู้สมคัรมรีะดับผลการศึกษาไม่ตรงกับท่ีก าหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือ             
มีผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพดมีาก โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องมาแสดงด้วย 
   ทั้งนี้ การพิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นอยูก่ับดุลยพินจิของคณะฯ  

2. หลักเกณฑ์และวิธกีำรคัดเลือก  
  2.1 พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวตัิการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร 
  2.2 การทดสอบทางจิตวิทยา (โดยต้องเสียคา่ทดสอบ จ านวน 500 บาท) 
  2.3 พิจารณาจากบุคลิกภาพและความเหมาะสมโดยการสอบสมัภาษณ์และการทดสอบสอนหรือสาธติการบรรยาย 
  2.4 พิจารณาคัดเลือกทางด้านอื่นๆ ตามที่คณะฯ และมหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 
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