รายละเอียดการคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจ
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่

๕

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑.๑ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก
อัตราเลขที่ ๑๓๗๐ (จํานวน ๑ อัตรา)
- วุฒิปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ทางด้านการจัดการ หรือการบริหารธุรกิจ
โดยเน้นดุษฎีนิพนธ์ และการทําวิจัย
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สาขาการจัดการ หรือการบริหารทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หรือการบริหารทั่วไป
๑.๒ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประทศ คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก
อัตราเลขที่ ๒๕๙ และอัตราเลขที่ ๑๓๗๘ (จํานวน ๒ อัตรา)
- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
๑.๓ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ ๙๘๔ (จํานวน ๑ อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหาร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ หรือวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ หรือ การบริห าร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ หรื อ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ หรื อ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์
- วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี บริห ารธุร กิจ บั ณ ฑิ ต สาขาการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ หรือ การบริห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หรื อ พาณิ ช ยศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หรื อ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์
๑.๔ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ ๓๗๕ และอัตราเลขที่ ๑๓๗๗ (จํานวน ๒ อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท หรือวุฒิปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือ วุฒิปริญญาโท หรือ
วุฒิปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิปริญญาโท หรือวุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วุฒิปริญญาโท
หรือวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
- วุฒิปริญญาโท หรือวุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ วุฒิ
ปริญ ญาโท หรื อ วุ ฒิ ป ริญ ญาตรี ด้ านบริ ห ารธุร กิ จ และมี ป ระสบการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ านการ
โฆษณา/การประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
- มีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์ใดก็ได้เพียงข้อเดียว

๒
๑.๕ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ
คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ ๑๑๗๐ (จํานวน ๑ อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท และวุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรม หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
หรือ สาขาการท่องเที่ยว และวุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรม
๑.๖ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ
คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ ๑๓๗๙ (จํานวน ๑ อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท และวุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
และวุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์
๑.๗ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท
อัตราเลขที่ ๘๒๗ และอัตราเลขที่ ๙๘๒ (จํานวน ๒ อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท และวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
๑.๘ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก
อัตราเลขที่ ๘๒๕, ๘๒๖ และอัตราเลขที่ ๙๘๐ (จํานวน ๓ อัตรา)
- วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก ทางด้ า นการบั ญ ชี หรื อ สาขาวิ ช าอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบั ญ ชี (การเงิ น
เศรษฐศาสตร์ หรือระบบสารสนเทศ)
- วุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
- อายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
๑.๙ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ ๗๑๒ และอัตราเลขที่ ๙๘๓ (จํานวน ๒ อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านการเงิน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.50) และวุฒิปริญญาตรี ทางด้าน
การเงิน หรือการบัญชี (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.75)
๑.๑๐ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ ๙๗๙ และอัตราเลขที่ ๙๘๑ (จํานวน ๒ อัตรา)
- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการเงิน
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านการเงิน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.50)
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการเงิน หรือการบัญชี (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.75)
๒. มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
๑. ผลการสอบ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
๕๕๐ หรือ
๒. ผลการสอบ International English Language Testing System (IELTS) ได้คะแนน
ไม่ต่ํากว่า ๖.๕ หรือ
๓. ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงแต่งตั้ง
……………………………………

