รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
(จํานวน 6 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

จํานวน
อัตรา
1

เลขที่
อัตรา
6002103

1

6102103

วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส/สาขา
วิศวกรรมไฟฟา/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/
สาขาที่เกี่ยวของดานวิศวกรรมแมคคานิกส
(รหัสตําแหนง 641003)

1

วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิจัยและประเมินผล/สาขาอื่นที่
เกี่ยวของ
(รหัสตําแหนง 641004)

1

วุฒิปริญญาเอก
สาขาจิตวิทยาการศึกษา/สาขาจิตวิทยาการ
แนะแนว/สาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา/
สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว/
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ/สาขาจิตวิทยาการ
ใหคําปรึกษาและแนะแนว/สาขาที่เกี่ยวของ
ดานจิตวิทยาการศึกษา
(รหัสตําแหนง 641005)

2

6102104 วุฒิปริญญาตรี
และโท สาขา
วิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส/
วิศวกรรมไฟฟา/
วิศวกรรมเครื่อง
กล/สาขาที่
เกี่ยวของดาน
วิศวกรรมแมคคา
นิกส
5702101 วุฒิปริญญาตรี
ดานการศึกษาใน
หลักสูตร ค.บ./
ศษ.บ/กศ.บ./ค.
อ.บ.
6402101
6402102

วุฒิปริญญาเอก
สาขาไฟฟาศึกษา/สาขาวิศวกรรมไฟฟา/
สาขาครุศาสตรไฟฟา/สาขาที่เกีย่ วของดาน
วิศวกรรมไฟฟา
(รหัสตําแหนง 641001)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมการ
ผลิต/วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ/วิศวกรรม
การเชื่อม/สาขาที่เกี่ยวของดานวิศวกรรมอุต
สาหการ
(รหัสตําแหนง 641002)

เงื่อนไข

-2รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
(จํานวน 2 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ
/ภาษาศาสตร/ภาษาศาสตรประยุกต/
ศึกษาศาสตร/สอดคลองกับกลุม วิชา
(รหัสตําแหนง 641006)

จํานวน
อัตรา
2

เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
6402103 1. มีใบอนุญาต
6402104 ประกอบวิชาชีพครู
(ถามี)
2. มีประการณที่
เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนใน
สถานศึกษา (ถามี)

-3รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
(จํานวน 5 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

วุฒิปริญญาเอก
สาขาทางดานคหกรรมศาสตร
(สิ่งทอและเครื่องนุงหม)/สาขา
นฤมิตศิลป(แฟชั่นและสิ่งทอ)/
สาขาที่เกี่ยวของดานการออกแบบ
และตัดเย็บเครื่องแตงกาย

จํานวน
อัตรา
1

เลขที่อัตรา

3

6404102
6404103
6404104

1

6404101

5704102

(รหัสตําแหนง 641007)

วุฒิปริญญาเอก
สาขาคหกรรมศาสตรหรือสาขาที่
เกี่ยวของเพื่อรองรับการเปด
หลักสูตรนานาชาติ
(รหัสตําแหนง 641008)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
(การศึกษาปฐมวัย)/สาขาที่
เกี่ยวของดานการศึกษาปฐมวัย
(รหัสตําแหนง 641009)

เงื่อนไข

-4รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ หนวยงาน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
จํานวน เลขที่อัตรา
ที่
อัตรา
4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วุฒิปริญญาเอก
1
5405106
(จํานวน 2 อัตรา)
สาขานิเทศศาสตร/สาขานิเทศศาสตร
และนวัตกรรม/สาขาสื่อสารและการ
สื่อสาร/สาขาการสื่อสารบูรณาการ/
สาขาที่เกี่ยวของดานนิเทศศาสตร
(รหัสตําแหนง 641010)

วุฒิปริญญาเอก
สาขานิเทศศาสตร/สาขาศิลปะและ
การออกแบบ/สาขาทัศนศิลป/สาขา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี/สาขา
การออกแบบสื่อ/สาขาที่เกี่ยวของ
ดานศิลปะและการออกแบบ
(รหัสตําแหนง 641011)

1

เงื่อนไข

วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท นิเทศ
ศาสตร วารสารศาสตร
สื่อสารมวลชน สื่อสาร
พัฒนาการเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
กรณีไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ
1.มีประสบการหรือมี
ความเชี่ยวชาญ
ทางดานการผลิตสื่อ
ภาพยนต และหรือ
ดานการผลิตรายการ
โทรทัศน
2.มีประสบการณดา น
การเรียนการสอนหรือ
การบรรยาย
5805102 วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท
กรณีไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ
1.มีประสบการดาน
การเรียนการสอนหรือ
การบรรยาย
2.มีประสบการณ หรือ
มีความเชี่ยวชาญ
ทางดานแอมิเนชัน่ 3
มิติ และการสรางภาพ
เทคนิคพิเศษ

-5รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
5 คณะบริหารธุรกิจ
(จํานวน 15 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการเงิน/สาขาที่เกี่ยวของดานการเงิน
(รหัสตําแหนง 641012)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการบัญชี/สาขาที่เกี่ยวของดานบัญชี

จํานวน เลขที่อัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
3
5406123 วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิ
6406101 ปริญญาโทดานการเงิน
6406102
5

(รหัสตําแหนง 641013)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาสารสนเทศ/สาขาคอมพิวเตอร/สาขาที่
เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

5206106
5506111
5806101
6406109
6406110
5506102
6406108

วุฒิปริญญาตรี และวุฒิ
ปริญญาโทดานการบัญชี

1. วุฒิปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา
2. วุฒิปริญญาโทดาน
บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

(รหัสตําแหนง 641014)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ/สาขา
การตลาดระหวางประเทศ/สาขาการจัดการ
ระหวางประเทศ/สาขาการคาระหวางประเทศ/
สาขาที่เกี่ยวของดานการบริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ
(รหัสตําแหนง 641015)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการจัดการ/สาขาที่เกี่ยวของดานการ
จัดการ

2

5206105 1. วุฒิปริญญาตรีทุก
6406106 สาขาวิชา

2. วุฒิปริญญาโทดาน
บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

1

6406103 1. วุฒิปริญญาตรี ดาน

2

6406104
6406105

(รหัสตําแหนง 641016)

วุฒิปริญญาเอก
สาขาการตลาด/สาขาที่เกี่ยวของดานการตลาด
(รหัสตําแหนง 641017)

บริหารธุรกิจ
2. วุฒิปริญญาโท ดาน
บริหารธุรกิจ หรือที่
เกี่ยวของกับการจัดการ
การจัดการธุรกิจ การ
จัดการนวัตกรรม หรือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิ
ปริญญาโทดานการตลาด

-6รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
6 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
(จํานวน 5 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาสถิต/ิ สาขาสถิตปิ ระยุกต/
สาขาคณิตศาสตรประกันภัย/สาขา
การประกันภัย/สาขาคณิตศาสตร
ประยุกต (ที่เนน
การประยุกตทางดานสถิติ หรือ
การประกันภัย)/สาขาวิทยาการ
ขอมูล/สาขาที่เกี่ยวของดานสถิติ
(รหัสตําแหนง 641018)

วุฒิปริญญาเอก
สาขาชีววิทยา/สาขาที่เกี่ยวของดาน
ชีววิทยา
(รหัสตําแหนง 641019)

จํานวน เลขที่อัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
1
5907102 มีวุฒิปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโทเกี่ยวของกับ
ประกันภัย
กรณีจะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ
1.มีประสบการณสอน/
ทํางานดานประกันภัย/
วิทยาการขอมูล/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/คอมพิวเตอร
หรือสาขาที่เกี่ยวของ
2.สามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการ/งานตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการในฐาน
Scopus หรือ ISI/หนังสือ/
ตํารา/สื่อสารการสอนใน
รูปแบบตาง ๆ
3.มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
1
6407101 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ.

(ชีววิทยา) หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
2. มีประสบการณการสอน/
ทํางานวิจัยทางดานชีววิทยา
ระดับเซลลขั้นสูงหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของและ
สามารถผลิตผล
งานทางวิชาการ/งานตีพิมพใน
วารสารทาง
วิชาการในฐานScopus หรือ
ISI/หนังสือ/
ตํารา/สื่อการสอนในรูปแบบ
ตาง ๆ
3. มีความสามารถในการ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
6 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ตอ)

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

จํานวน เลขที่อัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
1
6407102 1.มีคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี บธ.บ. (การจัดการ)
วท.บ.(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร) วศ.บ.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. มีประสบการณการ
ทํางาน การวิจัย และการ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการ
ในฐานขอมูลระดับสากล
ดานอุตสาหกรรมเกษตร
หรืออาหาร หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของและสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการ/
งานตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการ/หนังสือ/ตํารา/
สื่อการสอน ในรูปแบบ
ตาง ๆ
3. มีความสามารถในการ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

(รหัสตําแหนง 641020)

วุฒิปริญญาเอก
สาขาการจัดการธุรกิจ/สาขาพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรม/สาขาการตลาด/
สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาที่เกี่ยวของ
ดานการจัดการธุรกิจ
(รหัสตําแหนง 641021)

1

6407103 วุฒิปริญญาตรี บธ.บ.

(บริหารธุรกิจ) บธ.บ. (การ
จัดการ) หรือ วท.บ.
(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร) หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2.มีประสบการณการ
ทํางาน การวิจัย และการ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการ
ในฐานขอมูลระดับสากล
ดานอุตสาหกรรมเกษตร
หรืออาหาร หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของและสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการ/
งานตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการ/หนังสือ/ตํารา/
สื่อการสอนในรูปแบบตาง
ๆ
3.มีความสามารถในการ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

-8รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
6 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ตอ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาอาหารเพื่อสุขภาพและ
โภชนาการ/สาขาที่เกี่ยวของดาน
อาหารสุขภาพ
(รหัสตําแหนง 641022)

จํานวน เลขที่อัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
1
6407104 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ.

(อาหารและโภชนาการ)
หรือ วท.บ(วิทยาศาสตร
อาหารและเทคโนโลยี)
หรือ วท.บ. (เทคโนโลยี
อาหาร) หรือ สาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
2. มีประสบการณการ
ทํางาน การวิจัย และ
การตีพิมพผลงานทาง
วิชาการในฐานขอมูล
ระดับสากลทางดาน
พัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของและสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการ/
งานตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการ/หนังสือ/ตํารา/
สื่อ
การสอนในรูปแบบตาง ๆ
3. มีความสามารถในการ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

-9รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
7 คณะวิศวกรรมศาสตร
(จํานวน 7 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมไฟฟา/สาขาที่
เกี่ยวของดานวิศวกรรมไฟฟา

จํานวน เลขที่อัตรา
อัตรา
1
6208103

(รหัสตําแหนง 641023)

วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมโยธา(ดาน
วิศวกรรมแหลงน้ําหรือ
วิศวกรรมสํารวจ)/สาขาที่
เกี่ยวของดานวิศวกรรมโยธา

เงื่อนไข
1.ปริญญาตรี วศ.บ.ไฟฟา/
คอมพิวเตอร หรือแมคคาทรอนิกส
2.ปริญญาโท วศ.ม.ไฟฟา หรือ
สาขาที่เกี่ยวของ
3.มีประสบการณการทํางานหรือ
ทํางานวิจยั รวมไปถถึงการทํา
วิทยานิพนธที่เกีย่ วกับหุนยนต
อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ ระบบ
ตรวจรูดวยกลอง(Machine Vision
System) ระบบอัจฉริยะ (Artificial
intelligence,AI)

1

4619010 1. วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.โยธา)

1

6408101 1. วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.โยธา

1

6408102 1. วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.โยธา

1

6408103 1. วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.โยธา

2. วุฒิปริญญาโทสาขา
วิศวกรรมโยธา หรือสาขา
วิศวกรรมแหลงน้ํา หรือสาขา
วิศวกรรมสํารวจ

(รหัสตําแหนง 641024)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมโยธา(ดาน
วิศวกรรมโครงสรางหรือ
วิศวกรรมสํารวจ)/สาขาที่
เกี่ยวของดานวิศวกรรม
โครงสราง

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

(รหัสตําแหนง 641025)
วุฒิปริญญาเอก
วิศวกรรมโยธา(ดานวิศวกรรม
แหลงน้ํา)/สาขาที่เกี่ยวของดาน
วิศวกรรมแหลงน้ํา

หรือ วศ.บ.สํารวจ และ
2. วุฒิปริญญาโท วศ.ม.โยธา
แขนงวิศวกรรมแหลงน้ํา หรือ
วศ.ม.แหลงน้ํา

(รหัสตําแหนง 641026)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมโยธา(ดาน
วิศวกรรมบริหารงานกอสราง)/
สาขาที่เกี่ยวของดานวิศวกรรม
บริหารงานกอสราง
(รหัสตําแหนง 641027)

หรือ วศ.บ.สํารวจ และ
2. วุฒิปริญญาโท วศ.ม.โยธา
แขนงวิศวกรรมบริหารงาน
กอสราง
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
7 คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม/สาขาที่
เกี่ยวของดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

จํานวน เลขที่อัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
1
6408104 1.วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.

โยธาสิ่งแวดลอม และ
2.วุฒิปริญญาโท วศ.ม.
สิ่งแวดลอม หรือสาขาที่
เกี่ยวของ

(รหัสตําแหนง 641028)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมโยธา/สาขาวิศวกรรม
ชลประทาน/สาขาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ํา/สาขาที่เกี่ยวของดาน
วิศวกรรมชลประทาน
(รหัสตําแหนง 641029)

1

6408105 1.วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.

สาขา วิศกรรมโยธา หรือ
วิศวกรรมโยธาชลประทาน
2. วุฒิปริญญาโท วศ.ม.
โยธา สาขาวิศวกรร
ชลประทาน
สาขาวิศวกรรมทรัพยากร
น้ํา หรือวิศวกรรมแหลงน้ํา
หรือสาขาดานวิศวกรรมที่
เกี่ยวของ
3..หากไมสําเร็จการศึกษา
วศ.ม./ปร.ด. สาขา
วิศวกรรมโยธา หรือ
วิศวกรรมชลประทาน
หรือวิศวกรรมทรัพยากร
น้ํา จะตองมีผลงานทาง
วิชาการทางดานวิศวกรรม
ชลประทาน หรือ
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

-11-

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
8 คณะศิลปกรรมศาสตร
(จํานวน 6 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาศิลปศึกษา/สาขาที่
เกี่ยวของดานศิลปศึกษา
(รหัสตําแหนง 641030)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาสถาปตยกรรมภายใน/
สาขาออกแบบตกแตงภายใน/
สาขาออกแบบภายใน/สาขา
สถาปตยกรรม/สาขาสห
วิทยาการการวิจัยเพื่อออกแบบ
สิ่งแวดลอมสรางสรรค/สาขาที่
เกี่ยวของดานออกแบบตกแตง
ภายใน
(รหัสตําแหนง 641031)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อ
การออกแบบ/สาขาเทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภัณฑ/สาขา
อุตสาหกรรมศิลปะการ
ออกแบบเชิงวัฒนธรรม/สาขา
ศิลปะการออกแบบ/สาขาสห
วิทยาการสิง่ แวดลอมสรรค
สราง/สาขาสหวิทยาการ/สาขา
การออกแบบผลิตภัณฑ/สาขาที่
เกี่ยวของดานสหวิทยาการการ
วิจัยเพื่อการออกแบบ

จํานวน เลขที่อัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
1
6409101 1.มีวุฒิปริญญาโท ค.ม.
ศิลปศึกษา
2.ปริญญาตรี ศษ.บ.
ศิลปศึกษา
2

6409102 1.วุฒิปริญญาโท สถ.ม
6409103 สถาปตยกรรมภายใน หรือ
ศ.ม.การออกแบบภายใน
2.ปริญญาตรี ศล.บ.การ
ออกแบบภายใน หรือ สถ.บ.
สถาปตยกรรมภายใน

1

6409104

1

6409105 1.วุฒิปริญญาตรี ทัศนศิลป

(รหัสตําแหนง 641032)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาทัศนศิลป/สาขาที่
เกี่ยวของดานทัศนศิลป
(รหัสตําแหนง 641033)

หรือศิลปะไทย
2. วุฒิปริญญาโทศิลปะไทย

-12รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
8 คณะศิลปกรรมศาสตร(ตอ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชานาฎศิลปไทย/สาขา
นาฎศิลปไทย/สาขา
ศิลปะการแสดงศึกษา/สาขาที่
เกี่ยวของดานนาฎศิลปไทย
(รหัสตําแหนง 641034)

จํานวน เลขที่อัตรา
เงื่อนไข
อัตรา
1
6409106 1. วุฒิปริญญาตรี (ศษ.บ.

กศ.บ./ค.บ.)สาขานาฏศิลป
ไทย หรือนาฏศิลปไทยศึกษา
หรือนาฏยศิลปไทย หรือ
นาฎศิลปศึกษา หรือ
ศิลปะการแสดงศึกษา หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. วุฒิปริญญาโท(ศษ.ม. กศ.
ม. ค.ม.) สาขาวิชานาฏศิลป
ไทย หรือนาฏยศิลปไทย หรือ
นาฏศิลปศึกษา หรือ
ศิลปะการแสดงศึกษา หรือ
สาขาวืชาที่เกี่ยวของ

-13รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
ที่
9

หนวยงาน
คณะศิลปศาสตร
(จํานวน 9 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอน
ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร/
ภาษาศาสตรประยุกต/สาขา
ศึกษาศาสตร/สาขาที่เกี่ยวของดาน
ภาษาอังกฤษ

จํานวน
อัตรา
1

เลขที่อัตรา

1

6410102

เงื่อนไข

6010105

(รหัสตําแหนง 641035)
วุฒิปริญญาเอก

สาขาการจัดการการทองเที่ยว/สาขา
โรงแรมและอีเวนต/สาขาการทองเที่ยว/
สาขาการโรงแรม/สาขาการจัดการการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม/สาขาการ
จัดการการทองเที่ยวและการบริการแบบ
บูรณาการ/สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
การทองเที่ยวและการโรงแรม

(รหัสตําแหนง 641036)

กรณีไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ

-มีงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับดานการโรงแรมอยาง
นอย 1 ผลงาน
-มีประสบการรณการ
ทํางานในดานการ
โรงแรม
-มีการตีพิมพบทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัยในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ หรือ
ระดับชาติ
(TCI1./TCI2)หรือ
SCOPUS
ทั้งนี้อายุบทความตีพิมพ
ตองไมมากกวา 3 ป
นับตั้งแตวันที่ตีพิมพ

-14รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
ที่
9

หนวยงาน
คณะศิลปศาสตร (ตอ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก

ดานจัดการทางดานการบิน/การฝกอบรม
ทางดานภาคพื้นและอากาศ/ดาน Business
and Management CRM SMS SEP และ
DGR/ดานอุตสาหกรรมบริการธุรกิจการบิน/
ดานการบริหารการบิน/ดานธุรกิจการบิน/
ดานการจัดการความปลอดภัยการบิน/ดาน
การจัดการธุรกิจการบิน/ดานการจัดการธุรกิจ
สายการบิน/ดานการจัดการธุรกิจการบินและ
การขนสง/ดานอุตสาหกรรมการขนสง/ดาน
วิศวกรรมการบินและอวกาศ/ดานนวัตกรรม
ธุรกิจสายการบิน/นวัตกรรมการวิจัยทางดาน
การบิน/สาขาเกี่ยวของดานจัดการทางดาน
การบิน

จํานวน เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
อัตรา
1
6410103 กรณีไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ

-มีงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับดานอุตสาหกรรม
บริการการบินอยาง
นอย 1 ผลงาน
-มีประสบการรณการ
ทํางานในดานสาขา
อุตสาหกรรมการ
บริการการบิน
-มีการตีพิมพบทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัยในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ หรือ
ระดับชาติ
(TCI1./TCI2)หรือ
SCOPUS
ทั้งนี้อายุบมความ
ตีพิมพตองไมมากกวา
3 ป นับตั้งแตวันที่
ตีพิมพ

(รหัสตําแหนง 641037)

วุฒิปริญญาเอก

สาขาวิชาภาษาญีป่ ุน/สาขาการสอน
ภาษาญี่ปุน/สาขาภาษาและวรรณคดีญี่ปุน/
สาขาวรรณคดีญี่ปุน/สาขาภาษาญีป่ ุนเชิง
วัฒนธรรม/สาขาภาษาศาสตรภาษาญี่ปุน/
สาขาการสื่อสารภาษาญี่ปุน/สาขาภาษาญี่ปุน
เชิงธุรกิจ/สาขาการสนภาษาญีป่ ุนในฐานะ
สาขาภาษาตางประเทศ/สาขาญี่ปนุ ศึกษา/
สาขาภาษาศาสตรประยุกตดานการสอน
ภาษาญี่ปุน/สาขาการแปลภาษาญีป่ ุนและ
ไทย/สาขาวัฒนธรรมญี่ปุน

(รหัสตําแหนง 641038)

1

6410104 -ผูสมัครวุฒิปริญญา

เอกตองมีวุฒิปริญญา
ตรีและปริญญาโทดาน
ภาษาญี่ปุน
-มีประสบการณดาน
วิชาชีพที่เปนประโยชน
ตอการเรียนการสอน

-15รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
ที่
9

หนวยงาน
คณะศิลปศาสตร (ตอ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

จํานวน เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
อัตรา
2
6410105 -มีผลงานตีพมิ พใน
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการบริหารรัฐกิจ/สาขารัฐศาสตร/สาขา
6410106 บทความวิชาการหรือ

บทความวิจัย หรือเคย
เผยแพรผลงานวิจยั ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
-มีความรูความสามารถ
และมีผลงานตีพิมพใน
ฐาน Scopus และ/
หรือ ISI

การเมืองการปกครองทองถิ่น/สาขาการ
บริหารองคการ/สาขาความสัมพันธระหวาง
ประเทศ/สาขาการเมืองการปกครอง/สาขา
นโยบายสาธารณะ/สาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม/สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม/
สาขาการใชที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน/สาขา
ประชากรศาสตร/สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา/สาขาวัฒนธรรม
หรือสาขาใกลเคียงกับคุณวุฒิขางตน

(รหัสตําแหนง 641039)
วุฒิปริญญาเอก

สาขาวิชาจิตวิทยา/สาขาจิตวิทยาการศึกษา/
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ/สาขาจิตวิทยา
สังคม/สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ/สาขาจิตวิทยาคลินิก/สาขาจิตวิทยา
แนะแนว/สาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
หรือจิตวิทยาประยุกต/สาขาจิตวิทยาชุมชน
หรือจิตวิทยาการเรียนรู/ สาขาวิทยาศาสตร
จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ดานจิตวิทยา
(รหัสตําแหนง 641040)

1

6410107 กรณีไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ
-มีงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับดานจิตวิทยาอยาง
นอย 1 ผลงาน
-มีประสบการณในการ
ทํางานดานจิตวิทยา
-มีการตีพิมพบทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัยในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติหรือ
ระดับชาติ
(TCI1./TCI2)หรือ
SCOPUS
ทั้งนี้อายุบทความ
ตีพิมพตองไมมากกวา
3 ป นับตั้งแตวันที่
ตีพิมพ

-16-

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
ที่
9

หนวยงาน
คณะศิลปศาสตร (ตอ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร/สาขาสารสนเทศศึกษา/สาขาที่
เกี่ยวของดานบรรณารักษศาสตร

จํานวน เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
อัตรา
1
6410108 1.ตองมีวุฒิระดับ

(รหัสตําแหนง 641041)

วุฒิปริญญาเอก
สาขาพลศึกษา/สาขาที่เกี่ยวของดานพล
ศึกษา
(รหัสตําแหนง 641042)

1

6410109

ปริญญาตรี ปริญญาโท
ในสาขาทางดาน
บรรณารักษศาสตร
หรือบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร
หรือบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
หรือสารสนเทศศึกษา
2.ทําวิทยานิพนธ และ
ดุษฎีนิพนธในหลักสูตร
ที่ศึกษา
3.มีประสบการณดาน
การวิจัยที่
นอกเหนือจากดุษฎี
นิพนธในหลักสูตร
การศึกษา และมีการ
ตีพิมพบทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัยในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติหรือ
ระดับชาติ TCI1./TCI2)
หรือ SCOPUS
ทั้งนี้อายุบทความ
ตีพิมพตองไมมากกวา
3 ป นับตั้งแตวันที่
ตีพิมพ

กรณีไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ
-มีผลงานที่เกี่ยวของกับ
ดานพลศึกษาและ
นันทนาการอยางนอย 1
ผลงาน
มีการตีพิมพบทความ
วิชาการหรือบทความวิจยั
ในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติหรือระดับชาติ

(TCI1./TCI2)หรือ
SCOPUS
ทั้งนี้อายุบทความ
ตีพิมพตองไมมากกวา
3 ป นับตัง้ แตวันที่
ตีพิมพ

-17รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
ที่
9

หนวยงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
(จํานวน 2 อัตรา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

จํานวน เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
อัตรา
วุฒิปริญญาเอก
2
6411101 1. ตองมีวุฒิปริญญาตรี
สาขาสถาปตยกรรม/หรือสาขาวิชาอื่นที่สภา
6411102 สถาปตยกรรมศาสตร
สถาปนิกรับรองและสาขาที่เกี่ยวของ

(รหัสตําแหนง 641043)

บัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชา
สถาปตยกรรม,
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม
2. ตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม
(ประเภท
สถาปตยกรรมหลัก)

-18-

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
10 คณะการแพทยบูรณาการ
(จํานวน 3 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา/สาขา
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย/สาขา
การแพทยทางเลือก/สาขาที่เกี่ยวของ
ดานวิทยาศาสตรการกีฬา

จํานวน เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
อัตรา
1
5212105 กรณีไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ
1.มีประสบการณการสอน
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและ
ความงาม
2.มีผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวของ

(รหัสตําแหนง 641044)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาการแพทยทางเลือก/สาขา
การแพทยบูรณาการ/สาขาการแพทย
แผนไทย/สาขาวิทยาศาสตรชะลอวัย
และฟนฟูสุขภาพ/สาขาโภชนเภสัช/
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ/สาขาที่
เกี่ยวของดานการแพทยทางเลือก

1

5512102 กรณีไดรับการพิจารณา

1

6112101 กรณีไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ
1.มีประสบการณการสอน
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและ
ความงาม
2.มีผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวของ

(รหัสตําแหนง 641045)
วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัช/สาขา
พฤกษศาสตร/สาขาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ/สาขาโภชนาการ
หรือโภชนศาสตร/สาขาอาหาร
สุขภาพและโภชนาการ/สาขา
เทคโนโลยีทางอาหาร/สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร/สาขาที่เกี่ยวของดานเภสัช
(รหัสตําแหนง 641046)

เปนพิเศษ
หากมีประสบการณการ
ทํางานในระดับ
อุตสาหกรรม การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑเสริม
อาหาร

