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.

URGENTLY REQUIRED
Full-Time Lecturer, Tourism Business Management
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.
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
**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**

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2809-0823-7
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รับสมัครดวน
่

อาจารย์ ประจา สาขาการจัดการธุรกิจท่ องเที่ยว
หน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบ: เป็ นอาจารยผู
์ รั
้ บผิดชอบในการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ทองเที
ย
่ วระดับปริญญาตรี
่
• รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาทีไ่ ดรั
้ บมอบหมาย
• มีส่วนรวมในกิ
จกรรมกับนักศึ กษา รวมทัง้ โครงการของมหาวิทยาลัย และหน้าทีท
่ ี่
่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
• ให้คาปรึกษากับนักศึ กษาในหลักสูตร และเตรียมความพรอมในการพั
ฒนาหลักสูตร
้

คุณสมบัตข
ิ องผูสมั
้ คร:
• เพศชาย หรือ หญิง, สั ญชาติไทย
• จบการศึ กษาระดับปริญญาตรีสาขาการทองเที
ย
่ วและการโรงแรม และปริญญาโท
่
ในสาขาทีเ่ กีย
่ วของ
้
• อายุระหวาง
28-35 ปี
่
• มีประสบการณในการท
างานในสาขาทีเ่ กีย
่ วของอย
างน
์
้
่
้ อย 1-3 ปี จะไดรั
้ บการ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
• มีความรูความสามารถในการท
าวิจย
ั
้
• มีทก
ั ษะสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษไดอยู
บดี
้ ในระดั
่

**ผู ส้ มัครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม หรือส่งหลักฐานการสมัครพร้ อมรู ปถ่ายปั จจุ บนั มาที่ boyinosuke@gmail.com หรือติด
ต่อมาทางมหาวิทยาลัยตามทีอ่ ยู ่ด้านล่าง** **หมดเขตรั บสมัคร วั นที่ 15 ธั นวาคม พ.ศ. 2558**
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