
 
 

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(จ านวน 1  อัตรา) 
 

วุฒิปริญญาเอก 
สาขาการวดัและประเมินการศึกษา 
หรือการทดสอบทางการศึกษา หรอื
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
หรือการวิจัยผลและสาขาการวัด
และประเมินผลการศึกษา หรือการ
วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา หรือ
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601001) 

1 5402101 1. มีประสบการณ์สอนที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
หรือการทดสอบทางการศึกษา หรอืการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา อย่างน้อย 1 ปี  
2. กรณีพิจารณาเป็นพเิศษ 
   ถ้ามีวุฒิปริญญา หรือปริญญาโทใน
สาขาวิชาดังกล่าว      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



2 
รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 

 
ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน

อัตรา 
เลขที่
อัตรา 

เง่ือนไข 

1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 
จ านวน 2 อัตรา 

-วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท      
ทุกสาขาวิชา 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601002) 

2 5402107 
5402108 

1.  มีใบประกอบวิชาชีพครู และ 
2. กรณีผูส้มัครวุฒิ ป.เอก ต้องมีวฒุ ิ
   2.1 ป.ตรี ด้านทางการศึกษา และ 
   2.2 ป.โท ทุกสาขาวิชา 
กรณีที่วุฒิ ป.ตรไีม่ใช่ด้านการศึกษา 
วุฒิ ป.โทต้องด้านการศึกษา 
3. กรณีสมัครวุฒิ ป.โท ต้องมีวุฒิ ป.ตรี
ทางการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  2/2560 

 
ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน

อัตรา 
เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(จ านวน 5 อัตรา) วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโทสาขา  

ภูมิสถาปตัยกรรม หรือการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม หรือ 
สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือการ
ออกแบบชุมชนเมืองและการวาง
ผังชุมชน 
 
(รหัสต าแหน่ง 601003) 

 
1 

 
4809102 

 

มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรภูมิ
สถาปัตยกรรม หรือสถาปตัยกรรม       
และเทคโนโลยีภูมิทัศน ์

กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

มีประสบการณ์ท่างานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน์อย่างน้อย 1 ปี  

วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท สาขา 
สัตวศาสตร์ และศึกษาในระบบท่ีมี
รายวิชาหลักท่ีเกีย่วกับสัตวศาสตร
โดยเน้นสัตว์เศรษฐกิจ 
 
(รหัสต าแหน่ง 601004) 

1 5703102 1. มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
สาขาสตัวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ หรือวิทยาศาสตรส์ุขภาพสัตว์ 
สัตวบาล หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการ
ผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 
2. มีผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นงานทาง
วิทยาศาสตร ์
3. มีรายวิชาศึกษาหรือผลงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ท่ีเน้นทางด้านอาหารสัตว์ 
หรือโภชนศาสตร์สัตว ์
4. จบการศึกษาจากระบบที่มี Course 
work  
5. มีประสบการณ์การสอนในระดบั
ปริญญาตรไีมต่่่ากว่า 2 ปี  
 

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม
อาหาร หรือวิศวกรรม
กระบวนการแปรรูปอาหาร 
หรือวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 

 
(รหัสต าแหน่ง 6091005)  

1 5403104 มีคุณวุฒิปรญิญาตรี และปริญญาโท 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร
อาหาร หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ 
อุตสาหกรรมเกษตร หรือวิศวกรรม
อาหาร หรือวิศวกรรมกระบวนการแปร
รูปอาหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 

ล าดับ 

ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน 
อัตรา 

เลขที่
อัตรา 

เง่ือนไข 

2 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(ต่อ) 

วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท สาขาภูมิ
สถาปัตยกรรม หรือผังเมือง หรือ
อุทยานและนันทนาการ หรือ
อุทยาน นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว หรือสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ์

(รหัสต าแหน่ง 601006) 

1 

 

5703104 

 

มีวุฒิปริญญาตร ีสาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ 
หรือภูมสิถาปัตยกรรม 
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

มีประสบการณ์ท่างานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา
เทคโนโลยีภมูิทัศน์อย่างน้อย 1 ปี   

- วุฒิปริญญาเอก  
  Ph.D.Animal Science หรือ  
  วท.ด.(สัตวศาสตร์)  หรือ         
  สัตวบาลสาขาวิชาเทคโนโลย ี
  ผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร ์
  สุขภาพสัตว์(สาขาสตัวศาสตร์) 
  โดยเน้นสตัว์เศรษฐกิจ 
 
 
  (รหัสต าแหน่ง 601007) 

1 5803102 มีคุณวุฒิปริญญาตรี ท่ีเป็นวิทยาศาสตร 
บัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์  
หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพสัตว์ หรือสัตวบาล หรือสาขาอื่น 
ท่ีเกี่ยวกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัย  
หรือผลงานวิทยานิพนธ์ 
หรือดุษฎีนิพนธ์ ท่ีเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ 
หรือทางด้านสัตว์ปีก หรือสุกร หรืออาหารสัตว์  

หรือการปรับปรุงพันธ์สัตว์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  2/2560 

 
ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน

อัตรา 
เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
(จ านวน 3  อัตรา) 
 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท      
สาขาทางด้านคหกรรมศาสตร์  
(อาหารและโภชนาการ) หรือ 
คหกรรมศาสตร์ศึกษา หรือ
เทคโนโลยีการจดัและบริการอาหาร 
เน้นปฏิบัติการสอนอาหาร 
(Cooking) 
 
(รหัสต าแหน่ง 601008) 

2 5504102 
5504103 

ผู้สมคัรวุฒิปรญิญาโทต้องมีประสบการณ์
ด้านวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน 
 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาโท   
ทางด้านพัฒนาผลติภณัฑ์ หรือ
วิทยาศาสตร์ทางอาหาร หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 
 
(รหัสต าแหน่ง 601009) 

1 5804101 ผู้สมคัรต้องมีประสบการณ์ทางด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  2/2560 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

4 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
(จ านวน 1 อัตรา) 

- คุณวุฒิไม่ต่า่กว่าปรญิญาโท  
วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขา
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ หรือสาขา
คณิตศาสตร์ประยุกต ์
วศ.ม. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง        
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601010) 

1 5181102 1. มีคุณวุฒิปรญิญาตร ีสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มปีระสบการณ์ด้านการพัฒนาอุปกรณ์
เพื่อเช่ือมต่อในระบบ Internet of 
Things (loT) ได ้
3. หากมีประสบการณ์ด้าน Digital 
Medias Performance จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
หมายเหตุ : ผูผ้่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับ
การสอบภาคปฏิบตัิทางด้านพัฒนา 
อุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อในระบบ Internet of 
Things  
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่อัตรา เง่ือนไข 

5 
 

คณะบริหารธุรกิจ
(จ านวน 18 อัตรา) 
 

- วุฒิปริญญาเอก 
ด้านโลจิสติกส์ หรือ โลจสิติกส์และ 
ซัพพลายเชน  
 
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601011) 

3 5406108 
5506118 
5706103 

1.มีวุฒิปริญญาตรี หรือปรญิญาโท ด้าน
บริหารธรุกิจ 
2. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2  ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ   2 ปดี้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์ท่างานท่ีเกี่ยวขอ้งกับ       
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาและมีงานวิจัยทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
3. สามารถสอนในหลักสูตรนานาชาติเป็น
ภาษาอังกฤษได ้
 

-วุฒิปริญญาเอก  
ด้านการเงิน 
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601012)   
 

2 5506112 
5506114 

1. มีวุฒิปริญญาตรีหรือปรญิญาโทด้านการเงิน 
2. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ   2 ปีด้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพท่ีเปน็ประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าว  
2. สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 
3. มีผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่อัตรา เง่ือนไข 

5 คณะบริหารธุรกิจ 
(ต่อ) 

- วุฒิปริญญาเอก 
สาขาการบญัชีการเงิน หรือการบญัชี
ต้นทุน หรือการบญัชีบริหาร หรือ 
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 
หรือระบบสารสนเทศทางบัญช ี
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601013) 

2 5506111 
5806101 

1. มีวุฒิระดับปริญญาตรี และปรญิญาโท
ทางด้านการบัญชี 
2. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ   2 ปีด้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพท่ีเปน็ประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าว หรือ
เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ผูส้อบบัญชีภาษี
อากร 
2. สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 
3. มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพมิพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ
  

- วุฒิปริญญาเอก                       
ด้านบริหารธุรกิจที่เกีย่วข้องกับทาง
สารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ศาสตร์  
 
 
 
 (รหัสต าแหน่ง 601014)   
 

2 5406105 
5506102 

 

1. มีวุฒิระดับปริญญาตรี และปรญิญาโท
วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ
บริหารธรุกิจ 
2. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ   2 ปดี้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 
2. มีผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
 

 
 
 



9 
รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 

 
ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน

อัตรา 
เลขที่อัตรา เง่ือนไข 

5 คณะบริหารธุรกิจ 
(ต่อ) 
 

- วุฒิปริญญาเอก                      
ด้านบริหารธุรกิจท่ีเกีย่วข้องกับ
การตลาด 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601015)   
 

4 5506107 
5506108 
5506103 
5806104 

1. มีวุฒิระดับปริญญาตรหีรือปรญิญาโท 
ทางด้านการตลาด 
2. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ   2 ปีด้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1.สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้  
2 มีผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพมิพ์ในระดับ 
ชาติหรือนานาชาต ิ 
 

-วุฒิปริญญาเอก 
ด้านบริหารธุรกิจ 
 
(รหัสต าแหน่ง 601016) 

1 5506117 
 

1. มีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโทด้าน
ภาษาอังกฤษ หรือบริหารธรุกิจ 
2. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ   2 ปีด้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
มีประการณ์การท่างานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ระหว่างประเทศหรือใช้ภาษาอังกฤษไม่ต่่ากว่า 
1-2 ปี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  2/2560 

 
ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน

อัตรา 
เลขที่อัตรา เง่ือนไข 

5 คณะบริหารธุรกิจ 
(ต่อ) 
 

-  วุฒิการปริญญาเอก  
   ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
   หรือด้านบริหารธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ     
   ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
(รหัสต าแหน่ง 601017) 

4 5706101 
5706102 
5806102 
5806103 

1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้าน
บริหารธรุกิจ  
2. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ  2 ปีด้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์การท่างานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบันอดุมศึกษาและมีงานวิจัยทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
3. สามารถสอนในหลักสูตรนานาชาติเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  2/2560 

 
ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน

อัตรา 
เลขที่
บรรจุ 

เง่ือนไข 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(จ านวน 6 อัตรา) 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท 
สาขาการประกันภยั หรือ
วิทยาการประกันภัยและการ
บริหารความเสี่ยง หรือ
คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601018) 

1 5507136 กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการการท่างานวิจัยทางด้านสถิติ สถติิ
ประยุกต์ การประกันภัยหรือคณติศาสตร์ประกันภัย 
2. สามารถผลติผลงานทางวิชาการ หรืองานตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการ หรือหนังสอื หรือต่ารา หรือ
สื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
3. มีความรู้ในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน และ 
หรือมีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

- วุฒิปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาที่เกีย่วข้องกับ
คอมพิวเตอร ์
 
(รหัสต าแหน่ง 601019) 
 

1 5807105 กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
เป็นอย่างดี 
2. มีประสบการณ์การท่างานเกี่ยวกับงานวิจัยใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 
3. สามารถผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ต่ารา หรือ
หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

- วุฒิปริญญาเอก  
วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 
ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
กศ.ด.(คณติศาสตร์) 
และ กศ.ด.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601020) 

1 5907101 มีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโททางด้าน
คณิตศาสตร ์
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มคีวามรู้ในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน 
2. มีประสบการณ์การท่างานเกี่ยวกับงานวิจัย
ทางด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรป์ระยุกต์ หรือ
คณิตศาสตร์ศึกษา 
3. มีผลงานทางวิชาการ หรืองานตีพิมพ์วารสารทาง
วิชาการ หรือหนังสือ หรือตา่รา หรือสื่อการสอนใน
รูปแบบต่างๆ 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  2/2560 
 

ล่าดับ หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
จ่านวน
อัตรา 

เลขท่ีบรรจ ุ เงือนไข 

6 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   
(ต่อ) 
 

- วุฒิปริญญาเอกในประเทศ 
หรือต่างประเทศ สาขาวิชา 
สถิติ หรือสถิติประยุกต์ หรือ
คณิตศาสตร ์
ประกันภัย หรือการประกันภยั หรอื 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ที่เน้น 
การประยุกต์ทางด้านสถิติ หรือ 
การประกันภัย) หรือวิทยาการข้อมูล     
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601021) 

1 5907102 มีวุฒิปริญญาตรีหรือปรญิญาโทเกีย่วข้อง
กับประกันภัย 
กรณีทีจ่ะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์การท่างานวิจัย
ทางด้านสถิติ สถติิประยุกต ์
การประกันภัย หรือคณิตศาสตร์
ประกันภัย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือวิทยาการข้อมลู 
2. มีผลงานทางวิชาการ หรืองานตีพิมพ์
วารสารทางวิชาการ หรือหนังสือ หรือ
ต่ารา หรือสื่อการสอนในรูปแบบตา่งๆ 
3. สามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ
ได ้
4. มีความรู้ในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สอนและ/หรือมีประสบการณ์การสอน
ในสถาบันอุดมศึกษา 

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา  
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
หรือ คุณวุฒิปรญิญาเอก       
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง (สาขาที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่สาขาท่ีนอกเหนือจากที่กล่าวมา 
ข้างต้น โดยเป็นสาขาท่ีเน้นทางด้าน 
ฐานข้อมูล) 
 
(รหัสต าแหน่ง 601022) 

1 5907106 กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีความรู้ในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สอนด้านฐานข้อมลู 
2. มีประสบการณ์การท่างานเกี่ยวกับ
งานวจิัยในสาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์
3. มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ
นานาชาติ และสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการ หรือพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ หรือต่ารา หรือสื่อการสอนใน
รูปแบบ e-learning     
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งท่ี  2/2560 
 

ล่าดับ หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
จ่านวน
อัตรา 

เลขท่ีบรรจ ุ เงือนไข 

6 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 (ต่อ)  
 

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา 
ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601023) 

1 5907107 กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีความรู้ในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องทาง
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างด ี
2. มีประสบการณ์การท่างานเกี่ยวกับ
งานวิจัยในสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
3. มีผลงานทางวิชาการ เช่น ต่ารา หรือ
หนังสือบทความทางวิชาการ 
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รายละเอยีดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  2/2560 
 

ล่าดับ หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
จ่านวน
อัตรา 

เลขท่ีบรรจ ุ เงือนไข 

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
(จ านวน 3 อัตรา) 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601024) 
 

1 
 
 
 
 

5608102 
 
 
 
 

มีวุฒิปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการ
สื่อสาร หรือเขียนภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษากลุ่มอาเซียน(ภาษาใดภาษาหนึ่ง) 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท 
วศ.ม. สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ หรือสาขา
พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลย ี
สิ่งทอ  
วท.ม.สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการสินค้าสิ่งทอ   
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
สิ่งทอ หรือ Master of Science 
(Textile and Clothing 
Engineering) 
 
(รหัสต าแหน่ง 601025) 

1 5708123 มีวุฒิปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมสิง่ทอ  
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
มีประสบการณ์ท่างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทออย่างน้อย 1 ปี 
 

วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท 
วศ.ม. สาขาวิศวกรรมวสัดุ หรือ
วิศวกรรมการผลิต หรือวิศวกรรม   
อุตสาหการ หรือวิศวกรรมโลหะการ   
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601026) 

1 5708124 มีวุฒิปริญญาตรี วศ.บ.ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการผลติวัสดศุาสตร์ การออกแบบ
เครื่องมือและแม่พิมพ์เทคโนโลยีการขึ้น
รูป 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มคีวามเชี่ยวชาญและสามารถใช้
โปรแกรมช่วยการออกแบบการผลติและ
วิเคราะห์การขึ้นรูปทางวิศวกรรมได้ มี
ความรู้ด้านวสัดุศาสตร์ ด้านแม่พิมพ์ข้ึน
รูป ด้านการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
(CAD/CAM/CAE) 
2. มีประสบการณ์หรืองานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับด้านวัสดุโลหะ หรือ
กระบวนการขึ้นรูปโลหะ 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที่ 2/2560 

 
ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน

อัตรา 
เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(จ านวน 6 อัตรา) 
 
 
 

-  วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท 
ทางด้านดนตรไีทย สาขาวิชา
ดุริยางคไ์ทย หรือดรุิยางคศลิป์ไทย 
ดนตรีศึกษา หรือดนตรีวิทยา หรือ 
มานุษยดุรยิางควิทยา หรือ 
สาขาวิชาอื่นๆ ภายใตคุ้ณวุฒิที่
เกี่ยวข้องกับดนตรไีทย 
 
(รหัสต าแหน่ง 601027) 
 

1 5709101 1. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 
สาขาวิชาดุริยางค์ไทย   
ดุริยางคศลิป์ไทย ดนตรไีทย  
ดนตรีศึกษา หรือสาขาอ่ืน ๆ ภายใต้
คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย 
เครื่องมือปฏิบตัิเอก คือ จะเข ้
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ       
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ดนตร ี
2. มีความสามารถพิเศษในด้านดนตรี
พื้นบ้าน คีตศิลปไ์ทย การประพันธ์เพลง
ไทย ฯลฯ 
 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท 

ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน หรือศลิป
มหาบัณฑิต (ศ.ม.)สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

 

(รหัสต าแหน่ง 601028) 

1 
 

5709103 
 

มีคุณวุฒิปรญิญาตรีทางด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต(สถ.บ)
สาขาสถาปตัยกรรมภายใน หรือ          
ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)   
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
มีความถนัดหรือความเชียวชาญดา้น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม
ภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 

-  วุฒิไม่ต่่ากว่าระดับปรญิญาโท
ทางด้านจิตกรรม หรือทัศนศลิป ์
 
 
(รหัสต าแหน่ง 601029) 

1 5709104 1. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา         
สาขาจิตกรรม   
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านจิต
กรรมทั้งทฤษฎี และปฏิบัต ิ
2. มทีักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. มีผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการดีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
 

 
 
 
 

 
 



16 
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ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน

อัตรา 
เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(ต่อ) 
 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาโท 
ทางด้านดนตรี สาขาวิชาดุรยิางค
ศิลป์ตะวันตก ดนตรีแจ๊ส  
ดุริยางคศาสตร์ ดุรยิางค์สากล  
ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา ดนตรีชาติ
พันธุ์วิทยา ธุรกิจดนตรี ดนตรีปฏบิัติ 
ดนตรสีากล ดนตรตีะวันตก 

 

(รหัสต าแหน่ง 601030) 

1 6009101 มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาดนตร ี
เครื่องมือปฏิบตัิเอก คือทรัมเปด็(Trumpet) 
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือประสบการณ์การ
ท่างานทางด้านวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การเรยีนการสอนดนตร ี
2. มีประสบการณ์ทางด้านดนตรีแจส(Jazz) 
3. มีผลงานด้านการประพันธ์เพลงหรือเรียบ
เรียงบทเพลงประเภทดนตรีแจ๊ส (Jazz) 
 

 
 
 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท  
ทางด้านดนตรสีาขาวิชาดรุิยางค
ศิลป์ตะวันตก ดนตรีแจ๊ส ดุริยางค
ศาสตร์ ดุริยางค์สากล ดนตรีศึกษา  
ดนตรีวิทยา ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา 
ธุรกิจดนตรี ดนตรีปฏิบตัิ  
ดนตรสีากล ดนตรตีะวันตก 
 
(รหัสต าแหน่ง 601031) 

1 6009102 มีวุฒปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี เครื่องมือ
ปฏิบัต ิ
เอกคือกีตาร์เบสไฟฟ้า (Electric Bass) 
หรือดับเบิล้เบส(Double Bass) หรือขับร้อง
สากล (Vocal) 
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือประสบการณ์การ
ท่างานทางด้านวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการเรียนการสอนดนตร ี
2. มีประสบการณ์ทางด้านดนตรีแจ๊ส (Jazz) 
3. มีผลงานด้านการประพันธ์เพลงหรือเรียบ
เรียงบทเพลงประเภทดนตรีแจ๊ส  (Jazz) 
 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท 
ทางด้านทัศนศิลป ์
 
(รหัสต าแหน่ง 601032) 
 

1 6009104 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชา
ศิลปะไทย 
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้าน
ทัศนศิลป์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ
2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. มีผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  2/2560 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

9 คณะศิลปศาสตร์ 
(จ านวน  5  อัตรา) 
 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น  หรือการ
สอนภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาและ
วรรณคดีญี่ปุ่น หรือวรรณคดีญี่ปุ่น 
หรือภาษาญีปุ่่นเชิงวัฒนธรรม  
หรือภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น หรือ          
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ 
หรือการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ หรือญี่ปุ่นศึกษา  
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาญี่ปุ่น  หรือการแปลภาษา
ญี่ปุ่นและไทย 
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
- วุฒิปริญญาตรีส่าหรับเจ้าของ
ภาษา (native speaker)   
 
(รหัสต าแหน่ง 601033) 
 

1 5610121 
 

1. ผู้สมัครวุฒิปริญญาเอกต้องมีวุฒิ
ปริญญาตรีและปริญญาโทด้าน
ภาษาญี่ปุ่น 
2. ผู้สมัครวุฒิปริญญาโทต้องมีวุฒิ
ปริญญาตรดี้านภาษาญี่ปุ่น 
3. ผู้สมัครที่เป็นเจา้ของภาษา 
(native speaker) ต้องจบปริญญาตรี
และมีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ป ี
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท         
ด้านภาษาอังกฤษ 
หรือผู้ที่จบไม่ต่่ากว่าปริญญาโท 
ในต่างประเทศดา้นภาษาอังกฤษ 
   
 
(รหสัต าแหน่ง 601034) 
 

1 5610113 ส่าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกและ
ปริญญาโทในสถาบันที่ ก.พ. รับรองทั้ง
ในและต่างประเทศ 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. หลักสูตรที่ท่าวิทยานิพนธ์หรือส่าเรจ็
การศึกษาในระดับปรญิญาเอก หรอื
ก่าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก 
2. มีงานตีพิมพ์ในบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัย หรือเคยเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาตหิรือนานาชาติ 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

9 คณะศิลปศาสตร์ 
(ต่อ) 
 

วุฒิปริญญาเอก 
-  ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร ์
-  ทางด้านรัฐศาสตร ์
-  ทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
-  ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
-  ทางด้านการปกครอง 
-  ทางด้านบริหารรัฐกิจ 
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่าเรจ็ 
ปริญญาโททางด้านรัฐประศาสนศาสตร ์
หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง  601035) 

1 5610101 1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและ 
ปริญญาโทในสถาบันที่ ก.พ. รับรอง 
ทั้งในและต่างประเทศ 
2. มีผลงานตีพิมพ์ในบทความวิชาการหรือ 
บทความวิจัย หรือเคยเผยแพรผ่ลงานวิจัยใน 
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงาน 
ทางวิชาการดีเด่น ได้แก ่
1. มีความสามารถเป็นวิทยากรในสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ได้รับวิทยานิพนธ์ในวุฒิปริญญาโทระดบั 
ดีหรือดมีาก หรือ 
3. ได้รับทุนสนบัสนุนการท่าวิทยานิพนธ์ 
ในระดับปรญิญาเอก หรือระดับปริญญาโท 
จากหน่วยงานภายนอก ที่ไม่ใช่สถานศึกษา 
และหาก 
4. ผู้สมัครที่มีคณุสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ 
ดังกล่าวนี้  อาจไดร้ับการพิจารณาให้สมัคร 
และเข้ารับการคดัเลือกสัมภาษณไ์ด้ตาม 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

 

วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท 
สาขาการท่องเที่ยว หรือการจัดการการ
ท่องเที่ยว หรือการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม หรือการจัดการการ
บริการและการท่องเที่ยว หรือการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว หรือการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ หรือการจัดการการบิน 
หรือ Logistics Management  
ผู้ที่จบไมต่่่ากว่าปริญญาโทจาก
ต่างประเทศด้าน Tourism,Tourism 
Management, Toutism,Tourism and 
Hospitality Management, Event 
Management 
(รหัสต าแหน่ง 601036) 

1 5610125 1. มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพท่ีเปน็
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
2. สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

9 คณะศิลปศาสตร์ 
(ต่อ) 
 

- วุฒิปริญญาเอก  
การท่องเที่ยว หรือการจดัการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือการ
จดัการการท่องเที่ยวและบริหารแบบ
บูรณาการ หรือสาขาพัฒนาการ 

  ท่องเที่ยว หรือการจัดการนันทนาการ
และการท่องเที่ยว 

  Tourism หรือTourism 
Management หรือTourism, 

   Hospitality and  Leisure หรอื
Hospitality หรือToutism  

  and Events หรือHotel and 
Tourism Management 

  Business(Tourism)  หรือSport and 
Leisure 

 
(รหัสต าแหน่ง 601037) 
 
 

1 6010101 
 

วุฒิปริญญาเอกในประเทศต้องจบด้วยการท่า 
วิทยานิพนธ์เท่าน้ัน 
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. วุฒิต่างประเทศจบด้วยวิทยานพินธ์หรือการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการได้ หากเป็นสาขา
ใกล้เคียงงานวิจัยวิทยานิพนธ์ต้องสัมพันธ์กับ
วิชาการท่องเที่ยว 
2. มีประสบการณ์การสอน หรือเป็นวิทยากร
บรรยายหรือเป็นผู้ช่วยสอนขณะกา่ลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก 
4. มีผลงานตีพิมพ์ในบทความวิชาการหรือเคย
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ(ส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยเพื่อจบการศึกษากไ็ด้) 
5. มีประสบการณ์การท่างานใน
ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20 

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(จ านวน 4 อัตรา) 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท 
ทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน 
หรือมัณฑนศิลป์ หรือ ออกแบบ
ตกแต่งภายใน หรือ 
สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่
สภาสถาปนิกรับรอง 
 
 
 
 (รหัสต าแหน่ง 601038)   
 

4 5611119 
5611120 
5611121 
6011101 

 
 

-มีวุฒิปริญญาตรสีาขาสถาปัตยกรรม
ภายใน หรือมณัฑนศลิป์ หรือสาขา
ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขา
สถาปัตยกรรมหลัก ที่สภาสถาปนิก
รับรอง  
-ต้องมีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
ภายใน 
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
2. มีวุฒิปริญญาตรี และปรญิญาโท เป็น
สาขาสถาปตัยกรรมภายใน หลักสตูรที่
สภาสถาปนิกรับรอง 
3. มีผลงานทางวิชาที่ได้รบัการเผยแพร่ 
หรือผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการเผยแพร่ 
4. มีประสบการณ์ในการสอน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


