ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตาแหน่งอาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7/2564
------------------------------------ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญ ชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สังกัด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
จานวน 1 อัตรา
2. เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตหรือ
ท่าพระจันทร์ได้ตามภาระงานที่ ได้ รับมอบหมาย โดยต้ อ งแสดงความยิน ยอมเป็นลายลัก ษณ์ อั ก ษรเมื่ อ ได้ รับ การ
คัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแล้ว
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 1)
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับ ปริญญา
เอก โดยผ่ า นการสอบประมวลวั ด ผล Ph.D. Candidate ทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่ า งประเทศ(International
Logistics) เท่านั้น
3.2.2 มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือทาวิจัย
หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.2 ต้ องมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ขึ้ น ไปที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ มี ม าตรฐานไม่ ต่ ากว่ า ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณ สมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตาแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจาซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
3.2.3 สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง และมีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ
อย่างใดอย่างหนึ่ง 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 นับ จากวันที่ทาการสอบจนถึง
วันปิ ดรับ สมัค ร ยกเว้ น เป็นผู้สาเร็จการศึ ก ษาในหลัก สูตรนานาชาติ ที่ใช้ ภ าษาอั งกฤษในการเรี ยนการสอนหรือ
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. รับรอง
4. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร
4.1 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1.1 สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนารายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญ ญาเอก กรณีหลักฐานดังกล่าวเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษให้แปลเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ และลงลายมือชื่อรับรองการแปลไว้ด้วย
4.1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4.1.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใ ส่แว่นตาดา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
1 ปี จานวน 1 รูป
4.1.5 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือคานาหน้าชื่อ
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.1.6 วิ ท ยานิ พ นธ์ และ/หรื อ รายละเอี ย ดประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ความรู้
ความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา และเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นจะส่งคืนผู้สมัครในภายหลัง
4.1.7 ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือกผู้สมัครนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยต้อง
ได้รับการตรวจและรับรองจากแพทย์ว่าไม่ได้เป็นโรคตามข้อ 6 ของประกาศฯ ฉบับนี้ มาแสดงประกอบด้วย
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นเมื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
หนังสือคารับรองของผู้ที่มิใช่บิดามารดา สามี/ภรรยา หรือพี่น้อง จานวน 3 ฉบับ ในจานวนนี้
ต้องเป็นหนังสือรับรองของข้าราชการ พนักงานประจาหน่วยงานภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยจะต้องเป็น
หนังสือรับรองทีร่ ับรองให้ไม่เกิน 3 เดือน
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองด้วย
อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบหรือคุณสมบัติการสอบไม่
ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
5. กำหนดกำรรับสมัคร
5.1 ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th
(เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์)
5.2 สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2564 ถึงวันที่
21 กันยำยน 2564 และสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ โทร. 02-696-5742 หรือ 085-916-5327 ในวันและเวลำ
รำชกำร โดยมีช่องทางการยื่นใบสมัคร ดังนี้
5.2.1 ทางอีเมล์ hr@tbs.tu.ac.th (วันที่ 21 กันยำยน 2564 จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)
5.2.2 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหน่วยบริหารบุคคลและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12121 โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้ลงนามรับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 21 กันยำยน
2564 เป็นสาคัญ
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6. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสุขภำพกำย และสุขภำพจิต ต้องไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้
6.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
6.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
6.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
6.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง
6.5 โรคไตวายเรื้อรัง
6.6 โรคสมองเสื่อม
6.7 โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
6.8 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
7. เกณฑ์กำรพิจำรณำจริยธรรม คุณธรรม และควำมฉลำดทำงอำรมณ์
7.1 ต้องเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของคณาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัย
7.2 ต้องมีผลทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ และผลการประเมินสุขภาพจิตและคุณลักษณะที่
เหมาะสมในการทางาน
คุณลักษณะที่เหมำะสมในกำรทำงำน ได้แก่
1. มีความมั่นคงทางอารมณ์ เช่น มีความหนักแน่น อดทนอดกลั้น สามารถตั้งรับกับสถานการณ์ที่
กระตุ้นหรือยั่วยุได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสม
2. มีมนุษยสัมพันธ์ และความเป็นมิตร เช่น มีความไว้วางใจจริงใจ มีความยอมรับผู้อื่น สามารถ
ทางานร่วมกลุ่มกับผู้อื่นได้
3. มีความสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ไม่มีความวิตกกังวลหรือหวั่นกลัวอย่างไร้เหตุผล
8. วิธีกำรคัดเลือก
8.1 พิ จ ารณาประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา และผลการศึ ก ษาจากใบสมั ค ร โดยคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจากเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครยื่นมาพร้อมใบสมัคร
เท่านั้น ทั้งนี้ คณะฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำใบสมัครของผู้สมัครที่ไม่มีวุฒิกำรศึกษำด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ
และให้ถือว่ำไม่มีผู้สมัครตำมประกำศนี้
8.2 การทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ ประเมินสุขภาพจิต และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการ
ทางาน (โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเสียค่าทดสอบ จานวน 500 บาท)
8.3 พิจารณาจากบุคลิกภาพและความเหมาะสม โดยการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสอนหรือ
สาธิตการบรรยายทางด้านวิชาการ
8.4 พิจารณาความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยการสอบข้อเขียน หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ
8.5 พิจารณาคัดเลือกทางด้านอื่น ๆ ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กาหนด
9. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการกลั่ นกรองพิ จารณาคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าเป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย สายวิ ชาการ จะ
ดาเนินการตามวิธีการสอบหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 วิธี ดังนี้
9.1 การสอบข้อเขียน
9.2 การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
9.3 การทดสอบสอน
9.4 การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำผู้มีสิทธิ เข้ำรับกำรคัดเลือกและผ่ำนกำรคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
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10. กำหนดกำรคัดเลือก
10.1 ระยะเวลารับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2564 ถึงวันที่ 21 กันยำยน 2564
10.2 การประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ การคั ด เลื อ กใน วั น ที่ 8 ตุ ล ำคม 2564 ได้ ที่ เว็ บ ไซต์
www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> ประกาศรายชื่อ)
11. เงื่อนไขกำรได้รับกำรบรรจุ แต่งตั้ง และกำรจ้ำง
การบรรจุ/จ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ ในอัตรา
ที่ว่าง อยู่ จะเป็นไปตามลาดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของคณะพาณิชย์ฯ โดยอานาจการอนุมัติก ารบรรจุ/จ้างเป็น
ของ มหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย คณะพาณิชย์ฯ จะเลื่อนผู้ที่อยู่
ในลาดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีข้อผูกพันตามสัญญาทุนหรือสัญญาอื่นใดและอยู่ระหว่างชดใช้ทุน
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีหน้าที่ดาเนินการติดต่อประสานงานการชดใช้ทุนให้เรียบร้อย ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
รายใดที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย แต่ไม่สามารถเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิท ยาลัยภายในเวลาที่คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีกาหนด ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม
ประกาศนี้
-

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โอภาสานนท์)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัตกิ ารแทนคณบดี
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ภำคผนวก 1

คุณสมบัติพนักงำนมหำวิทยำลัย
ข้อ 11 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ำม
ผู้ที่จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้อ อกจากราชการ หรือออกจากงานตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามข้อบังคับฉบับนี้
(4) เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือจาก
รัฐวิสาหกิจ องค์มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทาผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
(5) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ
(6) เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือผิดลหุโทษ
(7) เป็นบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(8) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(9) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(10) เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม

