รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(จำนวน 6 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

จำนวน
อัตรา
1

เลขที่
อัตรา
6002103

1

6102103

วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/
สาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมแมคคานิกส์
(รหัสตำแหน่ง 641003)

1

วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิจัยและประเมินผล/สาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(รหัสตำแหน่ง 641004)

1

วุฒิปริญญาเอก
สาขาจิตวิทยาการศึกษา/สาขาจิตวิทยาการ
แนะแนว/สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา/
สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว/
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ/สาขาจิตวิทยาการ
ให้คำปรึกษาและแนะแนว/สาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้านจิตวิทยาการศึกษา
(รหัสตำแหน่ง 641005)

2

6102104 วุฒิปริญญาตรี
และโท สาขา
วิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์/
วิศวกรรมไฟฟ้า/
วิศวกรรมเครื่อง
กล/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรมแมคคา
นิกส์
5702101 วุฒิปริญญาตรี
ด้านการศึกษาใน
หลักสูตร ค.บ./
ศษ.บ/กศ.บ./ค.
อ.บ.
6402101
6402102

วุฒิปริญญาเอก
สาขาไฟฟ้าศึกษา/สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/
สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า/สาขาที่เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า
(รหัสตำแหน่ง 641001)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมการ
ผลิต/วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ/วิศวกรรม
การเชือ่ ม/สาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอุต
สาหการ
(รหัสตำแหน่ง 641002)

เงื่อนไข

-2รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
(จำนวน 2 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ
/ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์/
ศึกษาศาสตร์/สอดคล้องกับกลุม่ วิชา
(รหัสตำแหน่ง 641006)

จำนวน
อัตรา
2

เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
6402103 1. มีใบอนุญาต
6402104 ประกอบวิชาชีพครู
(ถ้ามี)
2. มีประการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนใน
สถานศึกษา (ถ้ามี)

-3รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
(จำนวน 5 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

วุฒิปริญญาเอก
สาขาทางด้านคหกรรมศาสตร์
(สิ่งทอและเครือ่ งนุ่งห่ม)/สาขา
นฤมิตศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ)/
สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบ
และตัดเย็บเครื่องแต่งกาย

จำนวน
อัตรา
1

เลขทีอ่ ัตรา

3

6404102
6404103
6404104

1

6404101

5704102

(รหัสตำแหน่ง 641007)

วุฒิปริญญาเอก
สาขาคหกรรมศาสตร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเปิด
หลักสูตรนานาชาติ
(รหัสตำแหน่ง 641008)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(การศึกษาปฐมวัย)/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษาปฐมวัย
(รหัสตำแหน่ง 641009)

เงื่อนไข

-4รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลำดับ หน่วยงาน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
จำนวน เลขทีอ่ ัตรา
ที่
อัตรา
4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วุฒิปริญญาเอก
1
5405106
(จำนวน 2 อัตรา)
สาขานิเทศศาสตร์/สาขานิเทศศาสตร์
และนวัตกรรม/สาขาสื่อสารและการ
สื่อสาร/สาขาการสื่อสารบูรณาการ/
สาขาที่เกี่ยวข้องด้านนิเทศศาสตร์
(รหัสตำแหน่ง 641010)

วุฒิปริญญาเอก
สาขานิเทศศาสตร์/สาขาศิลปะและ
การออกแบบ/สาขาทัศนศิลป์/สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี/สาขา
การออกแบบสือ่ /สาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้านศิลปะและการออกแบบ
(รหัสตำแหน่ง 641011)

1

เงื่อนไข

วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท นิเทศ
ศาสตร์ วารสารศาสตร์
สื่อสารมวลชน สื่อสาร
พัฒนาการเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
กรณีได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
1.มีประสบการหรือมี
ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการผลิตสื่อ
ภาพยนต์ และหรือ
ด้านการผลิตรายการ
โทรทัศน์
2.มีประสบการณ์ด้าน
การเรียนการสอนหรือ
การบรรยาย
5805102 วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท
กรณีได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
1.มีประสบการด้าน
การเรียนการสอนหรือ
การบรรยาย
2.มีประสบการณ์ หรือ
มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านแอมิเนชั่น 3
มิติ และการสร้างภาพ
เทคนิคพิเศษ

-5รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
5 คณะบริหารธุรกิจ
(จำนวน 15 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการเงิน/สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน
(รหัสตำแหน่ง 641012)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการบัญชี/สาขาที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี

จำนวน เลขทีอ่ ัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
3
5406123 วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิ
6406101 ปริญญาโทด้านการเงิน
6406102
5

(รหัสตำแหน่ง 641013)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาสารสนเทศ/สาขาคอมพิวเตอร์/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

5206106
5506111
5806101
6406109
6406110
5506102
6406108

วุฒิปริญญาตรี และวุฒิ
ปริญญาโทด้านการบัญชี

1. วุฒิปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา
2. วุฒิปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

(รหัสตำแหน่ง 641014)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ/สาขา
การตลาดระหว่างประเทศ/สาขาการจัดการ
ระหว่างประเทศ/สาขาการค้าระหว่างประเทศ/
สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
(รหัสตำแหน่ง 641015)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการจัดการ/สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการ
จัดการ

2

5206105 1. วุฒิปริญญาตรีทุก
6406106 สาขาวิชา

2. วุฒิปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

1

6406103 1. วุฒิปริญญาตรี ด้าน

2

6406104
6406105

(รหัสตำแหน่ง 641016)

วุฒิปริญญาเอก
สาขาการตลาด/สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด
(รหัสตำแหน่ง 641017)

บริหารธุรกิจ
2. วุฒิปริญญาโท ด้าน
บริหารธุรกิจ หรือที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การจัดการธุรกิจ การ
จัดการนวัตกรรม หรือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิ
ปริญญาโทด้านการตลาด

-6รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
6 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(จำนวน 5 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาสถิต/ิ สาขาสถิติประยุกต์/
สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย/สาขา
การประกันภัย/สาขาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ (ทีเ่ น้น
การประยุกต์ทางด้านสถิติ หรือ
การประกันภัย)/สาขาวิทยาการ
ข้อมูล/สาขาที่เกี่ยวข้องด้านสถิติ

จำนวน เลขทีอ่ ัตรา
อัตรา
1
5907102

เงื่อนไข

(รหัสตำแหน่ง 641018)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาชีววิทยา/สาขาที่เกี่ยวข้องด้าน
ชีววิทยา
(รหัสตำแหน่ง 641019)

1

6407101 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ.

(ชีววิทยา) หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอน/
ทำงานวิจัยทางด้านชีววิทยา
ระดับเซลล์ขั้นสูงหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและ
สามารถผลิตผล
งานทางวิชาการ/งานตีพิมพ์ใน
วารสารทาง
วิชาการในฐานScopus หรือ
ISI/หนังสือ/
ตำรา/สื่อการสอนในรูปแบบ
ต่าง ๆ
3. มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
6 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร/สาขาธุรกิจ
เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม/
สาขาที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรม
เกษตร

จำนวน เลขทีอ่ ัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
1
6407102 1.มีคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี บธ.บ. (การจัดการ)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร) วศ.บ.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การ
ทำงาน การวิจัย และการ
ตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการ
ในฐานข้อมูลระดับสากล
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
หรืออาหาร หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องและสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการ/
งานตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ/หนังสือ/ตำรา/
สื่อการสอน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ
3. มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

(รหัสตำแหน่ง 641020)

วุฒิปริญญาเอก
สาขาการจัดการธุรกิจ/สาขาพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรม/สาขาการตลาด/
สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการธุรกิจ
(รหัสตำแหน่ง 641021)

1

6407103 วุฒิปริญญาตรี บธ.บ.

(บริหารธุรกิจ) บธ.บ. (การ
จัดการ) หรือ วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร) หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การ
ทำงาน การวิจัย และการ
ตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการ
ในฐานข้อมูลระดับสากล
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
หรืออาหาร หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องและสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการ/
งานตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ/หนังสือ/ตำรา/
สื่อการสอนในรูปแบบต่าง
ๆ
3.มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

-8รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
6 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาอาหารเพื่อสุขภาพและ
โภชนาการ/สาขาที่เกี่ยวข้องด้าน
อาหารสุขภาพ
(รหัสตำแหน่ง 641022)

จำนวน เลขทีอ่ ัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
1
6407104 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ.

(อาหารและโภชนาการ)
หรือ วท.บ(วิทยาศาสตร์
อาหารและเทคโนโลยี)
หรือ วท.บ. (เทคโนโลยี
อาหาร) หรือ สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การ
ทำงาน การวิจัย และ
การตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในฐานข้อมูล
ระดับสากลทางด้าน
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องและสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการ/
งานตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ/หนังสือ/ตำรา/
สื่อ
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ
3. มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

-9รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครัง้ ที่ 1/2564
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์
(จำนวน 7 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

จำนวน เลขทีอ่ ัตรา
อัตรา
1
6208103

เงื่อนไข

(รหัสตำแหน่ง 641023)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมโยธา(ด้าน
วิศวกรรมแหล่งน้ำหรือ
วิศวกรรมสำรวจ)/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธา

1

4619010 1. วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.
โยธา)
2. วุฒิปริญญาโทสาขา
วิศวกรรมโยธา หรือสาขา
วิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือ
สาขาวิศวกรรมสำรวจ

1

6408101 1. วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.โยธา

1

6408102 1. วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.โยธา

1

6408103 1. วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.โยธา

(รหัสตำแหน่ง 641024)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมโยธา(ด้าน
วิศวกรรมโครงสร้างหรือ
วิศวกรรมสำรวจ)/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
โครงสร้าง

หรือ วศ.บ.สำรวจ และ
2. วุฒิปริญญาโท วศ.ม.โยธา
แขนงวิศวกรรมโครงสร้าง
หรือ วศ.ม.สำรวจ

(รหัสตำแหน่ง 641025)
วุฒิปริญญาเอก
วิศวกรรมโยธา(ด้านวิศวกรรม
แหล่งน้ำ)/สาขาที่เกีย่ วข้องด้าน
วิศวกรรมแหล่งน้ำ

หรือ วศ.บ.สำรวจ และ
2. วุฒิปริญญาโท วศ.ม.โยธา
แขนงวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือ
วศ.ม.แหล่งน้ำ

(รหัสตำแหน่ง 641026)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมโยธา(ด้าน
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง)/
สาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
บริหารงานก่อสร้าง
(รหัสตำแหน่ง 641027)

หรือ วศ.บ.สำรวจ และ
2. วุฒิปริญญาโท วศ.ม.โยธา
แขนงวิศวกรรมบริหารงาน
ก่อสร้าง
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

จำนวน เลขทีอ่ ัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
1
6408104 1.วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.

โยธาสิ่งแวดล้อม และ
2.วุฒิปริญญาโท วศ.ม.
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง

(รหัสตำแหน่ง 641028)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมโยธา/สาขาวิศวกรรม
ชลประทาน/สาขาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ/สาขาที่เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรมชลประทาน
(รหัสตำแหน่ง 641030)

1

6408105 1.วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.

สาขา วิศกรรมโยธา หรือ
วิศวกรรมโยธาชลประทาน
2. วุฒิปริญญาโท วศ.ม.
โยธา สาขาวิศวกรร
ชลประทาน
สาขาวิศวกรรมทรัพยากร
น้ำ หรือวิศวกรรมแหล่งน้ำ
หรือสาขาด้านวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้อง
3..หากไม่สำเร็จการศึกษา
วศ.ม./ปร.ด. สาขา
วิศวกรรมโยธา หรือ
วิศวกรรมชลประทาน
หรือวิศวกรรมทรัพยากร
น้ำ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการทางด้านวิศวกรรม
ชลประทาน หรือ
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
8 คณะศิลปกรรมศาสตร์
(จำนวน 6 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาศิลปศึกษา/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านศิลปศึกษา
(รหัสตำแหน่ง 641031)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน/
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน/
สาขาออกแบบภายใน/สาขา
สถาปัตยกรรม/สาขาสห
วิทยาการการวิจัยเพื่อออกแบบ
สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านออกแบบตกแต่ง
ภายใน
(รหัสตำแหน่ง 641032)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อ
การออกแบบ/สาขาเทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภัณฑ์/สาขา
อุตสาหกรรมศิลปะการ
ออกแบบเชิงวัฒนธรรม/สาขา
ศิลปะการออกแบบ/สาขาสห
วิทยาการสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้าง/สาขาสหวิทยาการ/สาขา
การออกแบบผลิตภัณฑ์/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านสหวิทยาการการ
วิจัยเพื่อการออกแบบ

จำนวน เลขทีอ่ ัตรา
อัตรา
1
6409101

เงื่อนไข

2

6409102
6409103

1

6409104

1

6409105 1.วุฒิปริญญาตรี ทัศนศิลป์

(รหัสตำแหน่ง 641033)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาทัศนศิลป์/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านทัศนศิลป์
(รหัสตำแหน่ง 641034)

หรือศิลปะไทย
2. วุฒิปริญญาโทศิลปะไทย

-12รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
8 คณะศิลปกรรมศาสตร์(ต่อ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย/สาขา
นาฎศิลป์ไทย/สาขา
ศิลปะการแสดงศึกษา/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านนาฎศิลป์ไทย
(รหัสตำแหน่ง 641035)

จำนวน เลขทีอ่ ัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
1
6409106 1. วุฒิปริญญาตรี (ศษ.บ.

กศ.บ./ค.บ.)สาขานาฏศิลป์
ไทย หรือนาฏศิลป์ไทยศึกษา
หรือนาฏยศิลป์ไทย หรือ
นาฎศิลป์ศึกษา หรือ
ศิลปะการแสดงศึกษา หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. วุฒิปริญญาโท(ศษ.ม. กศ.
ม. ค.ม.) สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย หรือนาฏยศิลป์ไทย หรือ
นาฏศิลป์ศึกษา หรือ
ศิลปะการแสดงศึกษา หรือ
สาขาวืชาที่เกี่ยวข้อง

-13รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
ที่
9

หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์
(จำนวน 9 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอน
ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/
ภาษาศาสตร์ประยุกต์/สาขา
ศึกษาศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้องด้าน
ภาษาอังกฤษ

จำนวน
อัตรา
1

เลขทีอ่ ัตรา

1

6410102

เงื่อนไข

6010105

(รหัสตำแหน่ง 641036)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว/สาขา
โรงแรมและอีเวนต์/สาขาการท่องเที่ยว/
สาขาการโรงแรม/สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม/สาขาการ
จัดการการท่องเที่ยวและการบริการแบบ
บูรณาการ/สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

(รหัสตำแหน่ง 641037)

กรณีได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
-มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการโรงแรมอย่าง
น้อย 1 ผลงาน
-มีประสบการรณ์การ
ทำงานในด้านการ
โรงแรม
-มีการตีพิมพ์บทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัยในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ หรือ
ระดับชาติ
(TCI1./TCI2)หรือ
SCOPUS
ทั้งนี้อายุบทความตีพิมพ์
ต้องไม่มากกว่า 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ตีพิมพ์

-14รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
ที่
9

หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
ด้านจัดการทางด้านการบิน/การฝึกอบรม
ทางด้านภาคพื้นและอากาศ/ด้าน Business
and Management CRM SMS SEP และ
DGR/ด้านอุตสาหกรรมบริการธุรกิจการบิน/
ด้านการบริหารการบิน/ด้านธุรกิจการบิน/
ด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน/ด้าน
การจัดการธุรกิจการบิน/ด้านการจัดการธุรกิจ
สายการบิน/ด้านการจัดการธุรกิจการบินและ
การขนส่ง/ด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง/ด้าน
วิศวกรรมการบินและอวกาศ/ด้านนวัตกรรม
ธุรกิจสายการบิน/นวัตกรรมการวิจัยทางด้าน
การบิน/สาขาเกี่ยวข้องด้านจัดการทางด้าน
การบิน

จำนวน เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
อัตรา
1
6410103 กรณีได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
-มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับด้านอุตสาหกรรม
บริการการบินอย่าง
น้อย 1 ผลงาน
-มีประสบการรณ์การ
ทำงานในด้านสาขา
อุตสาหกรรมการ
บริการการบิน
-มีการตีพิมพ์บทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัยในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ หรือ
ระดับชาติ
(TCI1./TCI2)หรือ
SCOPUS
ทั้งนี้อายุบมความ
ตีพมิ พ์ต้องไม่มากกว่า
3 ปี นับตั้งแต่วันที่
ตีพมิ พ์

(รหัสตำแหน่ง 641038)

วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น/สาขาการสอน
ภาษาญี่ปุ่น/สาขาภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น/
สาขาวรรณคดีญี่ปุ่น/สาขาภาษาญี่ปุ่นเชิง
วัฒนธรรม/สาขาภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น/
สาขาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น/สาขาภาษาญี่ปุ่น
เชิงธุรกิจ/สาขาการสนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ
สาขาภาษาต่างประเทศ/สาขาญี่ปุ่นศึกษา/
สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาญี่ปุ่น/สาขาการแปลภาษาญี่ปุ่นและ
ไทย/สาขาวัฒนธรรมญี่ปุ่น

(รหัสตำแหน่ง 641039)

1

6410104 -ผู้สมัครวุฒิปริญญา

เอกต้องมีวุฒิปริญญา
ตรีและปริญญาโทด้าน
ภาษาญี่ปุ่น
-มีประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพที่เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน

-15รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
ที่
9

หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

จำนวน เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
อัตรา
วุฒิปริญญาเอก
2
6410105 -มีผลงานตีพิมพ์ใน
สาขาการบริหารรัฐกิจ/สาขารัฐศาสตร์/สาขา
6410106 บทความวิชาการหรือ

บทความวิจัย หรือเคย
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
-มีความรู้ความสามารถ
และมีผลงานตีพิมพ์ใน
ฐาน Scopus และ/
หรือ ISI

การเมืองการปกครองท้องถิ่น/สาขาการ
บริหารองค์การ/สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ/สาขาการเมืองการปกครอง/สาขา
นโยบายสาธารณะ/สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม/สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม/
สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน/สาขา
ประชากรศาสตร์/สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา/สาขาวัฒนธรรม
หรือสาขาใกล้เคียงกับคุณวุฒิข้างต้น

(รหัสตำแหน่ง 641040)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาจิตวิทยา/สาขาจิตวิทยาการศึกษา/
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ/สาขาจิตวิทยา
สังคม/สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ/สาขาจิตวิทยาคลินิก/สาขาจิตวิทยา
แนะแนว/สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
หรือจิตวิทยาประยุกต์/สาขาจิตวิทยาชุมชน
หรือจิตวิทยาการเรียนรู้/สาขาวิทยาศาสตร์
จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ด้านจิตวิทยา
(รหัสตำแหน่ง 641041)

1

6410107 กรณีได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
-มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับด้านจิตวิทยาอย่าง
น้อย 1 ผลงาน
-มีประสบการณ์ในการ
ทำงานด้านจิตวิทยา
-มีการตีพิมพ์บทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัยในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติหรือ
ระดับชาติ
(TCI1./TCI2)หรือ
SCOPUS
ทั้งนี้อายุบทความ
ตีพมิ พ์ต้องไม่มากกว่า
3 ปี นับตั้งแต่วันที่
ตีพมิ พ์

-16-

รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
ที่
9

หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์/สาขาสารสนเทศศึกษา/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านบรรณารักษ์ศาสตร์

จำนวน เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
อัตรา
1
6410108 1.ต้องมีวุฒิระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท
ในสาขาทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์
หรือบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์
หรือบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
หรือสารสนเทศศึกษา
2.ทำวิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตร
ที่ศึกษา
3.มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัยที่
นอกเหนือจากดุษฎี
นิพนธ์ในหลักสูตร
การศึกษา และมีการ
ตีพมิ พ์บทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัยในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติหรือ
ระดับชาติ TCI1./TCI2)
หรือ SCOPUS
ทั้งนี้อายุบทความ
ตีพมิ พ์ต้องไม่มากกว่า
3 ปี นับตั้งแต่วันที่
ตีพมิ พ์

(รหัสตำแหน่ง 641042)

วุฒิปริญญาเอก
สาขาพลศึกษา/สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพล
ศึกษา
(รหัสตำแหน่ง 641043)

1

6410109

กรณีได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ
-มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านพลศึกษาและ
นันทนาการอย่างน้อย 1
ผลงาน
มีการตีพิมพ์บทความ
วิชาการหรือบทความวิจัย
ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติหรือระดับชาติ

(TCI1./TCI2)หรือ
SCOPUS
ทั้งนี้อายุบทความ
ตีพิมพ์ต้องไม่มากกว่า
3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
ตีพิมพ์

-17รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
ที่

หน่วยงาน

9

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

จำนวน เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
อัตรา
วุฒิปริญญาเอก
2
6411101 1. ต้องมีวุฒิปริญญาตรี
สาขาสถาปัตยกรรม/หรือสาขาวิชาอื่นที่สภา
6411102 สถาปัตยกรรมศาสตร
สถาปนิกรับรองและสาขาที่เกี่ยวข้อง

(รหัสตำแหน่ง 641044)

บัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม,
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม
2. ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(ประเภท
สถาปัตยกรรมหลัก)

-18-

รายละเอียดสาขาวิชาที่รบั สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
10 คณะการแพทย์บูรณาการ
(จำนวน 3 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา/สาขา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย/สาขา
การแพทย์ทางเลือก/สาขาที่เกีย่ วข้อง
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

จำนวน เลขที่
อัตรา
อัตรา
1
5212105

เงื่อนไข

(รหัสตำแหน่ง 641045)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการแพทย์ทางเลือก/สาขา
การแพทย์บูรณาการ/สาขาการแพทย์
แผนไทย/สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภาพ/สาขาโภชนเภสัช/
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สาขาที่
เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ทางเลือก

1

5512102

1

6112101 กรณีได้รับการพิจารณา

(รหัสตำแหน่ง 641046)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัช/สาขา
พฤกษศาสตร์/สาขาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ/สาขาโภชนาการ
หรือโภชนศาสตร์/สาขาอาหาร
สุขภาพและโภชนาการ/สาขา
เทคโนโลยีทางอาหาร/สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร/สาขาที่เกี่ยวข้องด้านเภสัช
(รหัสตำแหน่ง 641047)

เป็นพิเศษ
หากมีประสบการณ์การ
ทำงานในระดับ
อุตสาหกรรม การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร

