
URGENTLY REQUIRED 

Thonburi University is a private university which offers the opportunity to the students in 
our vision of the “University for All”, we seek dynamic and energetic person with the 
following qualifications who seek a position where they can explore all of their 
competencies. We offers excellent remuneration and fringe benefits to the successful 
candidates. 

 

Full-Time Lecturer, Tourism Business Management 

Qualifications: 
• Male of Female, Thai nationality 
• Master Degree in  Tourism, Hospitality or related field 
• Age between 28-35 years 
• At least 1-3 years experience in relevant position and strong on-going research 

project 
• Work experience in the education industry is in advantage 
• Fluent in spoken and written English 

Job Responsibilities: 
Lecturer would be responsible for teaching Tourism Business courses to undergraduate. 
The duties would be  
• To teach a subject courses (or equivalent) per academic term, and other assigned 

responsibilities by the University 
• Participation in student activities, university projects as well as to perform special 

functions or to join special programs 
• Student counseling, course development and preparation with department or 

University associates, administrative meeting, etc. 

มหาวทิยาลัยธนบุรี  

248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท์ 0-2809-0823-7 

www.thonburi-u.ac.th 

**Candidates may submit applications stating the position of interest, a recent photo and resume to : 
boyinosuke@gmail.com or please contact our address below:  **Valid date to 15th  December 2015** 

mailto:boyinosuke@gmail.com


รบัสมคัรดว่น 

Thonburi University is a private university which offers the opportunity to the students in 
our vision of the “University for All”, we seek dynamic and energetic person with the 
following qualifications who seek a position where they can explore all of their 
competencies. We offers excellent remuneration and fringe benefits to the successful 
candidates. 

 

อาจารย์ประจ า สาขาการจัดการธุรกจิท่องเที่ยว 

คุณสมบตัขิองผู้สมคัร: 
• เพศชาย หรอื หญงิ, สัญชาตไิทย 
• จบการศึกษาระดบัปรญิญาตรสีาขาการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม และปรญิญาโท

ในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
• อายุระหวา่ง 28-35 ปี 
• มปีระสบการณใ์นการท างานในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งน้อย 1-3 ปี จะไดร้บัการ

พจิารณาเป็นพเิศษ 
• มคีวามรู้ความสามารถในการท าวจิยั 
• มทีกัษะสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยูใ่นระดบัด ี

หน้าทีร่บัผดิชอบ: เป็นอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบในการเรยีนการสอนหลกัสูตรการจดัการธรุกจิ
ทอ่งเทีย่วระดบัปรญิญาตร ี
• รบัผดิชอบจดัการเรยีนการสอนในวชิาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
• มส่ีวนรว่มในกจิกรรมกบันกัศึกษา รวมทัง้โครงการของมหาวทิยาลยั และหน้าทีท่ี่

มหาวทิยาลยัมอบหมาย 
• ให้ค าปรกึษากบันกัศึกษาในหลกัสูตร และเตรยีมความพร้อมในการพฒันาหลกัสูตร 

 

มหาวทิยาลัยธนบุรี  

248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท์ 0-2809-0823-7 

www.thonburi-u.ac.th 

**ผูส้มคัรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติม หรือส่งหลกัฐานการสมคัรพร้อมรูปถ่ายปัจจุบนัมาที่ boyinosuke@gmail.com หรือติด

ต่อมาทางมหาวทิยาลยัตามทีอ่ยู่ด้านลา่ง**  **หมดเขตรับสมัคร วันที ่15 ธันวาคม พ.ศ. 2558** 

mailto:boyinosuke@gmail.com

