รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดั
หน่วยงาน
บที่
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(จานวน 7 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

จานวน
อัตรา
1

เลขที่
อัตรา
6002103

1

6102101

2

6102102
6102103

วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
วิศวกรรมการผลิต หรือวิศวกรรม
เครื่องกล หรือวิศวกรรมการจัดการ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมโพลิเมอร์ วิศวกรรมขึ้นรูปโลหะ
(รหัสตาแหน่ง 631004)

1

6102104

วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาเร็จการศึกษาในระดับหลักสูตร
International Program หรือสาเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ

1

6102106

วุฒิปริญญาเอก
ปร.ด. ไฟฟ้าศึกษา
ค.อ.ด. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หรือสาขาที่เกี่ยวกับการสอนด้านไฟฟ้า
(รหัสตาแหน่ง 631001)
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม. ไฟฟ้า
ปร.ด. สาขาไฟฟ้าศึกษา
ค.อ.ด.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(รหัสตาแหน่ง 631002)
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมการ
ผลิต หรือ วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ หรือ
วิศวกรรมการเชื่อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
เช่น วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมขึ้นรูป
โลหะ
(รหัสตาแหน่ง 631003)

(รหัสตาแหน่ง 631005)

-2รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดั
หน่วยงาน
บที่
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(ต่อ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
(วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้องจบปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรม
โยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ (อส.บ.)
สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(รหัสตาแหน่ง 631006)

จานวน
อัตรา
1

เลขที่
อัตรา
5702106

-3รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(จานวน 2 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือ
ผังเมือง หรือ อุทยาน นันทนาการและ
การท่องเที่ยว หรือ การออกแบบ
สิ่งแวดล้อมหรือการจัดการสิ่งแวดล้อม

จานวน เลขที่อัตรา
อัตรา
1

5703104

1

5803102

(รหัสตาแหน่ง 631007)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาสัตวศาสตร์ หรือ
สาขาการผลิตสัตว์
(รหัสตาแหน่ง 631008)

-4รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
(จานวน 2 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
สาขาทางด้านคหกรรมศาสตร์
(อาหารและโภชนาการ) หรือ
คหกรรมศาสตร์ศึกษา หรือ
เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร
เน้นปฏิบัติการสอนอาหาร
(Cooking)
(รหัสตาแหน่ง 631009)

จานวน
อัตรา
2

เลขที่
อัตรา
5504102
5504103

-5รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดับ หน่วยงาน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ที่
4 คณะเทคโนโลยสื่อสารมวลชน วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
(จานวน 2 อัตรา)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Audio Engineering
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้ครอบคลุมศาสตร์การศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
ควบคุมระบบแสงและเสียง
สาหรับการแสดง

จานวน เลขที่อัตรา
อัตรา
1
5181102

หมายเหตุ
1. ต้องมีประสบการณ์ หรือมีความ
เชี่ยวชาญทางด้านระบบแสง เสียง
หรือ ดนตรี สาหรับการแสดง
2. แนบวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรี
(รหัสตาแหน่ง 631010)
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และ
สื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยี
เทคนิ ค ศึ ก ษา สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
สาขาวิ ช าศิ ล ปะและการออกแบบ
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
หมายเหตุ
1. ต้องมีประสบการณ์ หรือมีความ
เชี่ยวชาญทางด้าน 2D และ 3D หรือ
Animation
2. แนบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

(รหัสตาแหน่ง 631011)

1

5405106

-6รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
5 คณะบริหารธุรกิจ
(จานวน 10 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
ด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

จานวน เลขที่อัตรา
อัตรา
2
5406123
5506112

(รหัสตาแหน่ง 631012)
วุฒิปริญญาเอก
ด้านบริหารธุรกิจหรือด้านการบัญชี

2

5506109
5806101

1

5506102

2

5706102
5806102

1

5806103

2

5506103
5806104

(รหัสตาแหน่ง 631013)
วุฒิปริญญาเอก
ด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางสารสนเทศ
หรือ คอมพิวเตอร์ศาสตร์
(รหัสตาแหน่ง 631014)
วุฒิปริญญาเอก
ด้านบริหารธุรกิจ
(รหัสตาแหน่ง 631015)
วุฒิปริญญาเอก
โลจิสติกส์หรือซัพพลายเชน
(รหัสตาแหน่ง 631016)
วุฒิปริญญาเอก
ด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
(รหัสตาแหน่ง 631017)

-7รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดับ
หน่วยงาน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ที่
6 คณะวิทยาศาสตร์และ
วุฒิปริญญาเอกในประเทศ
เทคโนโลยี(จานวน 6 อัตรา) หรือต่างประเทศ สาขาวิชา
สถิติ หรือสถิติประยุกต์ หรือ
คณิตศาสตร์ประกันภัย
หรือการประกันภัย หรือ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ที่เน้น
การประยุกต์ทางด้านสถิติ หรือ
การประกันภัย) หรือวิทยาการข้อมูล
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(รหัสตาแหน่ง 631018)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือ คุณวุฒิปริญญาเอก
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
(สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่สาขาที่
นอกเหนือจากที่กล่าวมา
ข้างต้น โดยเป็นสาขาที่เน้นทางด้าน
ฐานข้อมูล)

จานวน เลขที่
อัตรา
บรรจุ
1
5907102

1

5907106

1

5507104

1

6207101

(รหัสตาแหน่ง 631019)
วุฒิปริญญาเอก
ทางด้านฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(รหัสตาแหน่ง 631020)
วุฒิปริญญาเอก
วท.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
(รหัสตาแหน่ง 631021)

-8รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
6 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร หรือ
ปร.ด. วิศวกรรมอาหาร หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ

จานวน เลขที่
อัตรา
บรรจุ
1
6207102

(รหัสตาแหน่ง 631022)
วุฒิปริญญาเอก
ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร หรือ
ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี หรือ
ปร.ด. ธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(รหัสตาแหน่ง 631023)

1

6207103

-9รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์
(จานวน 9 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
วิศวกรรมไฟฟ้า

จานวน เลขที่
อัตรา
บรรจุ
3
5908105
6208102
6208103

(รหัสตาแหน่ง 631024)
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

2

5208106
6008101

1

6208104

1

6108102

1

6108103

1

5708123

(รหัสตาแหน่ง 631025)
วุฒิปริญญาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
(รหัสตาแหน่ง 631026)
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือ
สาขาการจัดการวิศวกรรม
(รหัสตาแหน่ง 631027)
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
(รหัสตาแหน่ง 631028)
วุฒิปริญญาเอก
วศ.ด. หรือ ปร.ด.
สาขาวิศวกรรมโยธา
(รหัสตาแหน่ง 631029)
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
8 คณะศิลปกรรมศาสตร์
(จานวน 3 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
คุณวุฒิการออกแบบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม หรือ คุณวุฒิศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิตด้านบริหารการศึกษา
เงื่อนไข
1. มีประสบการณ์ดา้ นงานออกแบบ
เครื่องหนังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์ทางานในสถาน
ประกอบการด้านงานเครื่องหนังไม่ต่า
กว่า 3 ปี
3. วุฒิปริญญาตรี ด้านเครื่องหนัง
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(รหัสตาแหน่ง 631030)
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบดินเผา หรือ
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก หรือ
ศิลปะและการออกแบบ หรือ
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
เงื่อนไข คุณวุฒิสายตรงทั้งระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้าน
เครื่องปั้นดินเผา หรือเซรามิก หรือ
หัตถกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(รหัสตาแหน่ง 631031)
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาไท

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและ
ศิลปะสิ่งทอ หรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
กับงานออกแบบแฟชั่นและเครื่อง
ประกอบการแต่งกาย

(รหัสตาแหน่ง 631032)

จานวน เลขที่
อัตรา
บรรจุ
1
6209101

1

6209102

1

5609106

-11รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
9 คณะศิลปศาสตร์
จานวน 4 อัตรา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
- การท่องเที่ยว
- การจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
- การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
แบบบูรณาการ
- สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว
- Tourism
-Tourism Management
-Tourism and Hospitality
Management
-Tourism, Hospitality and Leisure
-Hospitality, Tourism and Events
-Hotel and Tourism Management
-Business (Tourism)
-Travel and leisure
(รหัสตาแหน่ง 631033)
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- การสอนภาษาอังกฤษ
- ภาษาศาสตร์
- ภาษาศาสตร์ประยุกต์
- ศึกษาศาสตร์
- หรือด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

จานวน เลขที่
อัตรา
อัตรา
1
6110102

1

6010105

2

6310101
6310102

(รหัสตาแหน่ง 631034)
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
ด้านอุตสาหกรรมการบิน หรือ
คลังสินค้าทางอากาศ

(รหัสตาแหน่ง 631035)

-12รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(จานวน 1 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท

ทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน หรือ
มัณฑนศิลป์ หรือ ออกแบบตกแต่ง
ภายใน หรือ สถาปัตยกรรม หรือ
สาขาวิชาอื่นที่สภาสถาปนิกรับรอง
เงื่อนไข

ต้องมีวุฒิปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน หรือมัณฑนศิลป์ หรือสาขา
ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขา
ทางด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขา
อื่นที่สภาสถาปนิกรับรอง
(รหัสตาแหน่ง 631036)

จานวน เลขที่
อัตรา
อัตรา
1
5611110

-13รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลาดับ
หน่วยงาน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ที่
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วุฒิไม่ตากว่
่ าปริญญาโท
(จานวน 2 อัตรา)
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพความงาม
หรือการแพทย์ทางเลือก
หรือสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง

จานวน เลขที่
อัตรา
อัตรา
1
5512102

(รหัสตาแหน่ง 631037)
ปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
(รหัสตาแหน่ง 631038)

1

6112102

