
                                                                                                                
 

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่อัตรา เงื่อนไข 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(จ านวน  3 อัตรา) 
 

วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท   
ค.อ.ม. สาขาเครื่องกล  

 (รหัสต าแหน่ง 611001) 

1 5802101 1. มีวุฒิ ปวช.หรือ ปวส. ช่างยนต์  
2. มีวุฒิปริญญาตร ีค.อ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ. 
วิศวกรรมเครื่องกล หรือ อส.บ.เครื่องกล 
3. มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

  
  

วุฒิปริญญาเอก 
ปร.ด. ไฟฟ้าศึกษา 
ค.อ.ด. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หรือสาขาที่เกีย่วกับการสอนด้าน
ไฟฟ้า 
 
(รหัสต าแหน่ง 611002) 
 

1 6002103 ผู้สมคัรจะต้องมีวุฒิการศึกษา 
1. วุฒิปริญญาตรี  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. วุฒิปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
    ค.อ.ม. ไฟฟ้า 
3. มีประสบการณ์ท่างานในสถาน
ประกอบการ หรือประสบการณส์อนใน
สถานศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

วุฒิปริญญาเอก 
ค.อ.ด. หรือ วศ.ด. หรือ ปร.ด  
สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
ค.อ.ด. หรือ วศ.ด.  หรือ ปร.ด. 
สาขาไฟฟ้า (สื่อสาร หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม) 
ค.อ.ด. หรือ วศ.ด. หรือ ปร.ด. สาขา
โทรคมนาคม  
 
(รหัสต าแหน่ง 611003) 

1 6002104 มีประสบการณ์ท่างานในสถานประกอบการ 
หรือประสบการณส์อนในสถานศึกษา  
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-2- 
 

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่อัตรา เง่ือนไข 

2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 
(จ านวน  1 อัตรา) 
 

-วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท      
ทุกสาขาวิชา 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611004) 

2 5402107 
5402108 

1.  มีใบประกอบวิชาชีพครู และ 
2. กรณีผูส้มัครวุฒิ ป.เอก ต้องมีวฒุิ 
   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 
 
  

1 6002102 1.  มีใบประกอบวิชาชีพครู และ 
2. ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ 
3. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และตอ้งมี
ประกาศนียบตัรบณัฑติสาขาวิชาชีพครู 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 
 

ล่าดับ 
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ่านวน
อัตรา 

เลขท่ีอัตรา เงื่อนไข 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(จ านวน 6 อัตรา) 

วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท  
สาขาภูมสิถาปัตยกรรม หรือ  
การออกแบบสถาปัตยกรรม หรือ 
สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือ การ
ออกแบบชุมชนเมืองและการวาง
ผังชุมชน 
 
(รหัสต าแหน่ง 611005) 

1 4809102 มีวุฒิปริญญาตรี  หลักสตูรภูมิ
สถาปัตยกรรม หรือ สถาปตัยกรรม 
หรือ เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท  
สาขาภูมสิถาปัตยกรรม หรือ  
ผังเมือง หรืออุทยาน นันทนาการ 
และการท่องเที่ยว หรือ 
สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ หรือ  
เทคโนโลยีวนวัฒน์ 
 
(รหัสต าแหน่ง 611006) 

1 5703104 มีวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิ
ทัศน์ หรือ  ภูมิสถาปตัยกรรม 
กรณีที่มีประสบการณ์จะไดร้ับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
(มีประสบการณ์ท่างานท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์อย่าง
น้อย 1 ปี) 
 

วุฒิปริญญาเอก  
สาขาวิศวกรรมอาหาร หรือ 
วิศวกรรมกระบวนการแปรรูป
อาหาร หรือ วิศวกรรมแปรรูป
อาหาร 
 
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611007) 

1 5403104 ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร หรือเทคโนโลยีการอาหาร 
หรือ พัฒนาผลติภณัฑ์อาหาร หรือ 
อุตสาหกรรมเกษตร หรือ วิศวกรรม
อาหาร หรือ วิศวกรรมกระบวนการ 
แปรรูปอาหาร 
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ล่าดับ 
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ่านวน
อัตรา 

เลขท่ี
อัตรา 

เงื่อนไข 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(ต่อ) 

วุฒิปริญญาเอก   
สาขาสตัวศาสตร ์ หรือ  
สาขาการผลติสตัว ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสต าแหน่ง 611008) 

1 5803102 1. มีคุณวุฒิปรญิญาตรี และปรญิญา
โท  ที่เป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
สัตวศาสตร/์ เทคโนโลยีการผลติสตัว์ /
วิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว์ / สัตวบาล  
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวกับการผลิตสตัว์
เศรษฐกิจ 
2. มีผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นงานทาง
วิทยาศาสตร ์
3. มีรายวิชาศึกษาหรือผลงานวิจัย 
หรือ วิทยานิพนธ์ท่ีเน้นทางด้านสตัว์
ปีก/สุกร/อาหารสตัว์/การปรับปรงุ
พันธุ์สัตว ์
4. จบการศึกษาจากระบบที่มี course 
work โดยศึกษาในระดับท่ีมรีายวชิา
หลักท่ีเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ โดยเนน้
สัตวเศรษฐกิจ 

ปริญญาเอก   
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ 
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611009) 

1 6003101 1.ท่างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลติ
พืช หรือ 
2.มีประสบการณ์หรืองานวิจัยทางด้าน
นวัตกรรมการเกษตร 

ปริญญาเอก   
สาขาพืชสวน  
(Protected 
cultivation/smart Farming)
หรือด้านวิศวกรรมเกษตร 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611010) 

1 6006102 1. มีประสบการณ์หรืองานวิจัย
ทางด้านการผลิตพืชสวนในพ้ืนท่ี
ควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ 
2. มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับระบบฟารม์
อัจฉริยะ 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
(จ านวน 3  อัตรา) 
 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท      
สาขาทางด้านคหกรรมศาสตร์  
(อาหารและโภชนาการ) หรือ 
คหกรรมศาสตร์ศึกษา หรือ
เทคโนโลยีการจดัและบริการอาหาร 
เน้นปฏิบัติการสอนอาหาร 
(Cooking) 
 
(รหัสต าแหน่ง 611011) 

2 5504102 
5504103 

ผู้สมคัรวุฒิปรญิญาโทต้องมีประสบการณ์
ด้านวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน 
 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาโท   
ทางด้านพัฒนาผลติภณัฑ์ หรือ
วิทยาศาสตร์ทางอาหาร หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 
 
(รหัสต าแหน่ง 611012) 

1 5804101 ผู้สมคัรต้องมีประสบการณ์ทางด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-6- 
 

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่อัตรา เง่ือนไข 

5 
 

คณะบริหารธุรกิจ
(จ านวน 15 อัตรา) 
 

-วุฒิปริญญาเอก  
ด้านการเงิน 
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611013)   
 

1 5506112 
 

1. มีวุฒิปริญญาตรีหรือปรญิญาโทด้านการเงิน 
2. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ   2 ปีด้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพท่ีเปน็ประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าว  
2. สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 
3. มีผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
 

- วุฒิปริญญาเอก 
สาขาการบญัชีการเงิน หรือการบญัชี
ต้นทนุ หรือการบญัชีบริหาร หรือ 
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 
หรือระบบสารสนเทศทางบัญช ี
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611014) 

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 611015)   
 

1 5506102 
 

1. มีวุฒิระดับปริญญาตรี และปรญิญาโท
วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ
บริหารธรุกิจ 
2. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ   2 ปีด้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 
2. มีผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่อัตรา เง่ือนไข 

5 คณะบริหารธุรกิจ 
(ต่อ) 

-วุฒิปริญญาเอก 
ด้านบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611016) 

1 5506117 
 

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

-  วุฒิปริญญาเอก  
   ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
   หรือด้านบริหารธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ     
   ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ การตลาด    
   ระหว่างประเทศ หรือการจดัการ 
   ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611017) 

4 5706101 
5706102 
5806102 
5806103 

1. มีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2. มีปริญญาโท ด้านบรหิารธรุกิจระหว่าง
ประเทศ หรือการตลาดระหว่างประเทศ 
หรือการจดัการระหว่างประเทศ  
3. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ  2 ปดี้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์การท่างานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาและมีงานวิจัยทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
3. สามารถสอนในหลักสูตรนานาชาติ 
เป็นภาษาอังกฤษได้  

- วุฒิปริญญาเอก 
  โลจิสติกส์หรือซัพพลายเชน 
 
 
 
 
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611018) 

1 5706103 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
2. มีวุฒิปริญญาโท ด้านโลจิสติกส ์หรือ   
โลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
3. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ  2 ปดี้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์การท่างานด้านบริหารที่
เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน 
2. มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาและมีงานวิจัยทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
3. สามารถสอนในหลักสูตรนานาชาติ 
เป็นภาษาอังกฤษได ้ 



 
 
 

-8- 
 

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่อัตรา เง่ือนไข 

5 คณะบริหารธุรกิจ 
(ต่อ) 

-วุฒิปริญญาเอก 
ด้านการจดัการ หรือบริหารธุรกิจ 
 
(รหัสต าแหน่ง 611019) 

1 5506114 
 

1. มีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2. มีวุฒิปริญญาโท การจัดการนวตักรรม หรือ
การก่ากับดูแลกิจการ หรือ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ หรือปรญิญาโท บริหารธรุกิจ 
3. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ   2 ปดี้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 
2. มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพมิพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ 

  - วุฒิปริญญาเอก                      
ด้านบริหารธุรกิจท่ีเกีย่วข้องกับ
การตลาด 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611020)   
 

4 5506107 
5506108 
5506103 
5806104 

1. มีวุฒิระดับปริญญาตรหีรือปรญิญาโท 
ทางด้านการตลาด 
2. ต้องมีผลงานวิจยัภายในเวลา  2 ปี นับจาก
วันท่ีได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องทุกๆ   2 ปีด้วย 
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. สอนเป็นภาษาอังกฤษได้  
2  มีผลงานวิจยัที่ได้รบัการตีพมิพ์ในระดบั 
ชาติหรือนานาชาต ิ 
3. มีความรู้ทางดา้น Digital Marketing 
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่
บรรจุ 

เง่ือนไข 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(จ านวน 3 อัตรา) 

- วุฒิปริญญาเอก  
วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 
ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
กศ.ด.(คณติศาสตร์) 
และ กศ.ด.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611021) 

1 5907101 มีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโททางด้าน
คณิตศาสตร ์
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีความรู้ในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน 
2. มีประสบการณ์การท่างานเกี่ยวกับงานวิจัย
ทางด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรป์ระยุกต์ หรือ
คณิตศาสตร์ศึกษา 
3. มีผลงานทางวิชาการ หรืองานตีพิมพ์วารสารทาง

วิชาการ หรือหนังสือ หรือต่ารา หรือสื่อการสอน
ในรูปแบบต่างๆ 

- วุฒิปริญญาเอกในประเทศ 
หรือต่างประเทศ สาขาวิชา 
สถิติ หรือสถิติประยุกต์ หรือ
คณิตศาสตร์ประกันภัย  
หรือการประกันภัย หรือ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ที่เน้น 
การประยุกต์ทางด้านสถิติ หรือ 
การประกันภัย) หรือวิทยาการ
ข้อมูล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611022) 

1 5907102 มีวุฒิปริญญาตรีหรือปรญิญาโทเกีย่วข้องกับ
ประกันภัย 
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์การท่างานวิจัยทางด้านสถิติ สถติิ
ประยุกต ์
การประกันภัย หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการข้อมูล 
2. มีผลงานทางวิชาการ หรืองานตีพิมพ์วารสารทาง
วิชาการ หรือหนังสือ หรือตา่รา หรือสื่อการสอนใน
รูปแบบต่างๆ 
3. สามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้ 
4. มีความรู้ในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและ/
หรือมีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา  
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
หรือ คุณวุฒิปรญิญาเอก       
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
(สาขาที่เกี่ยวข้องได้แกส่าขาท่ี
นอกเหนือจากที่กล่าวมา 
ข้างต้น โดยเป็นสาขาท่ีเน้น
ทางด้านฐานข้อมูล) 
 
(รหัสต าแหน่ง 611023) 

1 5907106 กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีความรู้ในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนด้าน
ฐานข้อมูล 
2. มีประสบการณ์การท่างานเกี่ยวกับงานวิจัยใน
สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์
3. มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาตินานาชาติ และ
สามารถผลิตผลงานทางวิชาการ หรือพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ หรือต่ารา หรอืสื่อการสอนใน
รูปแบบ e-learning     
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(จ านวน 1 อัตรา) 
 
 
 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท 

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

 

(รหัสต าแหน่ง 611024) 

1 
 

5709103 
 

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

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

8 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
(จ านวน 8  อัตรา) 
 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
-การสอนภาษาอังกฤษ 
-ภาษาศาสตร์ 
-ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
-ศึกษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611025) 

2 5610113 
5610121 

 

ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาใน 
สถาบันการศึกษาท่ี กพ.รับรอง 
1.ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไมเ่กิน  
2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)คือ  
TOEIC ไมต่่่ากว่า 700 คะแนน 
TOEFL Paper ไม่ต่่ากว่า 550 คะแนน 
TOEFL CBT ไม่ต่่ากว่า 183 คะแนน 
TOEFL IBT ไม่ต่่ากว่า 79 คะแนน   
CU-TEP ไม่ต่่ากว่า 90 คะแนน  
IELTS ไม่ต่า่กว่า 6.5 คะแนน  
2.ผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก 
หลักสตูรนานาชาติ หรือผู้ทีส่่าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 
จากต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาราชการ 
ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
TOEFL Paper ไม่ต่่ากว่า 
550 คะแนนหรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า  
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีประสบการณ์การสอนใน
ระดับอุดมศึกษาและประสบการณ ์
ด้านการวิจัย 
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
หลักสตูร 
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

8 คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท 
สาขาการท่องเที่ยว หรือการ
จัดการการท่องเที่ยว หรือการ
จัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม หรือการจดัการการ
บริการและการท่องเที่ยว หรือการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเที่ยว หรือการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ หรือการ
จัดการการบิน หรือ Logistics 
Management  
ผู้ที่จบไมต่่่ากว่าปริญญาโทจาก
ต่างประเทศด้าน Tourism,Tourism 
Management, Toutism,Tourism 
and Hospitality Management, 
Event Management 
 
(รหัสต าแหน่ง 611026) 

1 5610125 1. มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพท่ีเปน็
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
2. สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโท 
- ด้านอุตสาหกรรมบริการธุรกิจ
การบิน 
- ด้านการบรหิารการบิน 
- ด้านธุรกิจการบิน 
- ด้านการจัดการความปลอดภัย
การบิน 
- ด้านการจัดการธุรกิจการบิน  
- ด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน 
- ด้านการจัดการธุรกิจการบินและ
การขนส่ง 
- ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
- ด้านนวัตกรรมธุรกิจสายการบิน 
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611027) 

1 5710103 ส่าเรจ็การศึกษาไมต่่่ากว่าระดับปริญญา
โทในสถาบันท่ี ก.พ. รับรอง 
ทั้งในและต่างประเทศ 
1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์
เผยแพร ่
2. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือ
ปฏิบัติงานด้านการบินและการขนส่ง
และงานอุตสาหกรรมบริการ 
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

8 คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) วุฒิปริญญาเอก 
-  ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์,                
รัฐศาสตร์ดา้นนิติศาสตร์  

- สาขาประชากรศาสตร ์
- สาขาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
- สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
- Environment and Resource 
Studies  
- Environment 
and Sustainability 
- Education for Sustainability 
- Land Use Planning 
Management and Design 
 

(รหัสต าแหน่ง 611028) 

1 6010104 มีประสบการณส์อนหรือประสบการณ์
ท่างานในสถานประกอบการจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

วุฒิปริญญาเอก 
- การท่องเที่ยว 
-การจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 
-การจัดการการท่องเที่ยวและ
บริการแบบบรูณาการ 
- สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว 
- การจัดการนันทนาการและ
การท่องเที่ยว 
- Tourism  
-Tourism Management 
-Tourism and Hospitality 
Management 
-Tourism, Hospitality and 
Leisure 
-Hospitality, Tourism and 
Events 
-Hotel and Tourism 
Management 
-Business (Tourism) 
-Sport and Leisure 
(รหัสต าแหน่ง 611029) 

1 6010105 มีประสบการณส์อนหรือประสบการณ์
ท่างานในสถานประกอบการจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

8 คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) วุฒิปริญญาเอก 
- ด้านธุรกิจการบิน 
- ด้านการจัดการความปลอดภยั
การบิน 
- ด้านการจัดการธุรกิจการบิน  
- ด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน 
- ด้านการจัดการธุรกิจการบินและ
การขนส่ง 
- ด้านนวัตกรรมธุรกิจสายการบิน 
- ด้านการจัดการธุรกิจด้านการบนิ 
- ด้านโลจสิติกส์ (Logistics) 
- ด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
(Logistics) 
- ด้านการจัดการโลจิสติกต์และ 
โซ่อุปทาน 
- หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการ
บินและโลจสิติกส ์
 
(รหัสต าแหน่ง 611030) 

2 6010106 
6010107 

มีประสบการณส์อนหรือประสบการณ์
ท่างานในสถานประกอบการจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(จ านวน 3 อัตรา) 

- วุฒิไม่ต่่ากว่าปรญิญาโท 
ทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน 
หรือมัณฑนศิลป์ หรือ ออกแบบ
ตกแต่งภายใน หรือ 
สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่
สภาสถาปนิกรับรอง 
 
 
 
 (รหัสต าแหน่ง 611031)   
 

1 6011101 
 
 

- ต้องมีวุฒิปริญญาตรสีถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน หรือ มณัฑนศิลป์ 
หรือสาขาออกแบบตกแต่งภายใน หรือ
สาขาทางด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขา
อื่นทีส่ภาสถาปนิกรับรอง 
  
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม  
2. หากมีประสบการณ์ในการสอนหรือ
วิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
3. หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจยัหรือ
มีผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร ่
หรือมีการท่างานดา้นการส่ารวจ
ออกแบบ ท่าแผน ลงพื้นที่กับชุมชน
ท้องถิ่น  
 

-วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
สาขาทางด้านสถาปัตยกรรม/ 
หรือสาขาวิชาอื่นที่สภาสถาปนิก
รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 611032) 

2 5411105 
5711102 

 

- ต้องมีวุฒิปริญญาตรสีถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.) สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม,สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที ่
สภาสถาปนิกรับรอง 
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (ประเภท
สถาปตัยกรรมหลัก) 
 
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. หากมีประสบการณ์ในการสอนหรือ
วิชาชีพ 
2. หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจยัหรือ
มีผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่
หรือมีการท่างานดา้นการส่ารวจ
ออกแบบ ท่าแผน ลงพื้นที่กับชุมชน
ท้องถิ่น  
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที ่
อัตรา 

เง่ือนไข 

9 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
(จ านวน 1 อัตรา) 

- วุฒิปริญญาโทเอก 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
หรือการแพทย์ทางเลือก 
หรือสาขาที่เกีย่วข้องทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
การแพทย์ทางเลือก 
 
 
 
 (รหัสต าแหน่ง 611033)   
 

1 5512102 
 
 

กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1. มปีระสบการณ์ด้านการสอนที่
เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ความงาม 
2. มผีลงานวิจัย/วิชาการที่เกี่ยวขอ้งด้าน
คลินิก 
3. มคีวามสามารถ หรือประสบการณ์
เกี่ยวกับการยวดเนื้อเยื่อส่วนลึก(deep 
tissue) การบ่าบัดด้วยน้่า (วารีบ่าบัด) 
4. มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพท่ีเปน็ 
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้าน
สุขภาพและความงาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


