รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(จานวน 3 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
ค.อ.ม. สำขำเครืองกล

จานวน เลขที่อัตรา
อัตรา
1
5802101

(รหัสตาแหน่ง 611001)

วุฒิปริญญำเอก
ปร.ด. ไฟฟ้ำศึกษำ
ค.อ.ด. ครุศำสตร์อุตสำหกรรม
หรือสำขำทีเกียวกับกำรสอนด้ำน
ไฟฟ้ำ

(รหัสตาแหน่ง 611003)

1. มีวุฒิ ปวช.หรือ ปวส. ช่ำงยนต์
2. มีวุฒิปริญญำตรี ค.อ.บ.
วิศวกรรมเครืองกล หรือ วศ.บ.
วิศวกรรมเครืองกล หรือ อส.บ.เครืองกล
3. มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิชำชีพทีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน

1

6002103

ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิกำรศึกษำ
1. วุฒิปริญญำตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ
2. วุฒิปริญญำโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ำ
ค.อ.ม. ไฟฟ้ำ
3. มีประสบกำรณ์ท่ำงำนในสถำน
ประกอบกำร หรือประสบกำรณ์สอนใน
สถำนศึกษำ จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1

6002104

มีประสบกำรณ์ท่ำงำนในสถำนประกอบกำร
หรือประสบกำรณ์สอนในสถำนศึกษำ
จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

(รหัสตาแหน่ง 611002)
วุฒิปริญญำเอก
ค.อ.ด. หรือ วศ.ด. หรือ ปร.ด
สำขำอิเล็กทรอนิกส์
ค.อ.ด. หรือ วศ.ด. หรือ ปร.ด.
สำขำไฟฟ้ำ (สือสำร หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนำคม)
ค.อ.ด. หรือ วศ.ด. หรือ ปร.ด. สำขำ
โทรคมนำคม

เงื่อนไข

-2รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ลาดับ
ที่

หน่วยงาน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
-วุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
ทุกสำขำวิชำ

(รหัสตาแหน่ง 611004)

จานวน เลขที่อัตรา
อัตรา
1
6002102

เงื่อนไข
1. มีใ2บประกอบวิชำชีพครู และ
2. ปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือ
3. ปริญญำตรีทุกสำขำวิชำ และต้องมี
ประกำศนียบัตรบัณฑิตสำขำวิชำชีพครู

54
54

-3รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ล่ำดับ
หน่วยงำน
ที
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(จานวน 6 อัตรา)

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ
วุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
สำขำภูมสิ ถำปัตยกรรม หรือ
กำรออกแบบสถำปัตยกรรม หรือ
สถำปัตยกรรมผังเมือง หรือ กำร
ออกแบบชุมชนเมืองและกำรวำง
ผังชุมชน
(รหัสตาแหน่ง 611005)
วุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
สำขำภูมสิ ถำปัตยกรรม หรือ
ผังเมือง หรืออุทยำน นันทนำกำร
และกำรท่องเทียว หรือ
สำรสนเทศทำงภูมศิ ำสตร์ หรือ
เทคโนโลยีวนวัฒน์
(รหัสตาแหน่ง 611006)
วุฒิปริญญำเอก
สำขำวิศวกรรมอำหำร หรือ
วิศวกรรมกระบวนกำรแปรรูป
อำหำร หรือ วิศวกรรมแปรรูป
อำหำร

จ่ำนวน
อัตรำ
1

เลขทีอัตรำ

เงือนไข

4809102

มีวุฒิปริญญำตรี หลักสูตรภูมิ
สถำปัตยกรรม หรือ สถำปัตยกรรม
หรือ เทคโนโลยีภมู ิทัศน์

1

5703104

มีวุฒิปริญญำตรี สำขำเทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์ หรือ ภูมิสถำปัตยกรรม
กรณีทีมีประสบกำรณ์จะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ
(มีประสบกำรณ์ท่ำงำนทีเกียวข้อง
กับสำขำเทคโนโลยีภูมิทัศน์อย่ำง
น้อย 1 ปี)

1

5403104

ปริญญำตรี และปริญญำโท สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร หรือเทคโนโลยีกำรอำหำร
หรือ พัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร หรือ
อุตสำหกรรมเกษตร หรือ วิศวกรรม
อำหำร หรือ วิศวกรรมกระบวนกำร
แปรรูปอำหำร

(รหัสตาแหน่ง 611007)

-4รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ล่ำดับ
หน่วยงำน
ที
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(ต่อ)

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ
วุฒิปริญญำเอก
สำขำสัตวศำสตร์ หรือ
สำขำกำรผลิตสัตว์

รหัสตาแหน่ง 611008)

จ่ำนวน
อัตรำ
1

เลขที
เงือนไข
อัตรำ
5803102 1. มีคุณวุฒิปริญญำตรี และปริญญำ
โท ทีเป็นวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำ
สัตวศำสตร์/ เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ /
วิทยำศำสตร์สุขภำพสัตว์ / สัตวบำล
หรือสำขำอืนทีเกียวกับกำรผลิตสัตว์
เศรษฐกิจ
2. มีผลงำนวิทยำนิพนธ์ทีเป็นงำนทำง
วิทยำศำสตร์
3. มีรำยวิชำศึกษำหรือผลงำนวิจัย
หรือ วิทยำนิพนธ์ทีเน้นทำงด้ำนสัตว์
ปีก/สุกร/อำหำรสัตว์/กำรปรับปรุง
พันธุ์สัตว์
4. จบกำรศึกษำจำกระบบทีมี course
work โดยศึกษำในระดับทีมีรำยวิชำ
หลักทีเกียวกับสัตวศำสตร์ โดยเน้น
สัตวเศรษฐกิจ

ปริญญำเอก
ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ หรือ
สำขำวิชำอืนทีเกียวข้อง

(รหัสตาแหน่ง 611009)
ปริญญำเอก
สำขำพืชสวน
(Protected
cultivation/smart Farming)
หรือด้ำนวิศวกรรมเกษตร

1

6003101 1.ท่ำงำนวิจัยทีเกียวข้องกับกำรผลิต
พืช หรือ
2.มีประสบกำรณ์หรืองำนวิจัยทำงด้ำน
นวัตกรรมกำรเกษตร

1

6006102 1. มีประสบกำรณ์หรืองำนวิจัย
ทำงด้ำนกำรผลิตพืชสวนในพื้นที
ควบคุมสภำพแวดล้อม หรือ
2. มีงำนวิจัยทีเกียวกับระบบฟำร์ม
อัจฉริยะ

(รหัสตาแหน่ง 611010)

-5รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ลาดับ
ที่

หน่วยงาน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

จานวน
อัตรา

เลขที่
อัตรา

เงื่อนไข

4

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
(จานวน 3 อัตรา)

- วุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
สำขำทำงด้ำนคหกรรมศำสตร์
(อำหำรและโภชนำกำร) หรือ
คหกรรมศำสตร์ศึกษำ หรือ
เทคโนโลยีกำรจัดและบริกำรอำหำร
เน้นปฏิบัติการสอนอาหาร
(Cooking)
(รหัสตาแหน่ง 611011)
- วุฒิไม่ต่ำกว่ำระดับปริญญำโท
ทำงด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือ
วิทยำศำสตร์ทำงอำหำร หรือสำขำ
ทีเกียวข้อง
(รหัสตาแหน่ง 611012)

-6-

2

5504102 ผู้สมัครวุฒิปริญญำโทต้องมีประสบกำรณ์
5504103 ด้ำนวิชำชีพทีเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียน
กำรสอน

1

5804101 ผู้สมัครต้องมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ลาดับ หน่วยงาน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ที่
5 คณะบริหารธุรกิจ -วุฒิปริญญำเอก
(จานวน 15 อัตรา) ด้ำนกำรเงิน

จานวน เลขที่อัตรา
อัตรา
1
5506112

(รหัสตาแหน่ง 611013)

- วุฒิปริญญำเอก
สำขำกำรบัญชีกำรเงิน หรือกำรบัญชี
ต้นทุน หรือกำรบัญชีบริหำร หรือ
กำรบัญชีเพือกำรวำงแผนและควบคุม
หรือระบบสำรสนเทศทำงบัญชี

(รหัสตาแหน่ง 611015)

1. มีวุฒิปริญญำตรีหรือปริญญำโทด้ำนกำรเงิน
2. ต้องมีผลงำนวิจยั ภำยในเวลำ 2 ปี นับจำก
วันทีได้บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและมี
ผลงำนวิจัยต่อเนืองทุกๆ 2 ปีด้วย
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพทีเป็นประโยชน์
ต่อกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำดังกล่ำว
2. สำมำรถสอนเป็นภำษำอังกฤษได้
3. มีผลงำนวิจยั ทีได้รับกำรตีพมิ พ์ในระดับชำติ
หรือนำนำชำติ

2

5506111
5806101

1. มีวุฒิระดับปริญญำตรี และปริญญำโท
ทำงด้ำนกำรบัญชี
2. ต้องมีผลงำนวิจยั ภำยในเวลำ 2 ปี นับจำก
วันทีได้บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและมี
ผลงำนวิจัยต่อเนืองทุกๆ 2 ปีด้วย
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพทีเป็นประโยชน์
ต่อกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำดังกล่ำว หรือ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ผูส้ อบบัญชีภำษี
อำกร
2. สำมำรถสอนเป็นภำษำอังกฤษได้
3. มีผลงำนวิจัยทีได้รับกำรตีพมิ พ์ในระดับชำติ
หรือนำนำชำติ

1

5506102

1. มีวุฒิระดับปริญญำตรี และปริญญำโท
วิศวกรรมศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ หรือ
บริหำรธุรกิจ
2. ต้องมีผลงำนวิจยั ภำยในเวลำ 2 ปี นับจำก
วันทีได้บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและมี
ผลงำนวิจัยต่อเนืองทุกๆ 2 ปีด้วย
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. สำมำรถสอนเป็นภำษำอังกฤษได้
2. มีผลงำนวิจยั ทีได้รับกำรตีพมิ พ์ในระดับชำติ
หรือนำนำชำติ

(รหัสตาแหน่ง 611014)

- วุฒิปริญญำเอก
ด้ำนบริหำรธุรกิจทีเกียวข้องกับทำง
สำรสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ศำสตร์

เงื่อนไข

-7รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ลาดับ หน่วยงาน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ที่
5 คณะบริหารธุรกิจ -วุฒิปริญญำเอก
(ต่อ)
ด้ำนบริหำรธุรกิจ

จานวน เลขที่อัตรา
อัตรา
1
5506117

(รหัสตาแหน่ง 611016)

- วุฒิปริญญำเอก
ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ
หรือด้ำนบริหำรธุรกิจทีเกียวข้องกับ
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ หรือ กำรตลำด
ระหว่ำงประเทศ หรือกำรจัดกำร
ระหว่ำงประเทศ

4

5706101
5706102
5806102
5806103

1

5706103

(รหัสตาแหน่ง 611017)

- วุฒิปริญญำเอก
โลจิสติกส์หรือซัพพลำยเชน

เงื่อนไข
1. มีวุฒิปริญญำตรีและปริญญำโทด้ำน
ภำษำอังกฤษ หรือบริหำรธุรกิจ
2. ต้องมีผลงำนวิจยั ภำยในเวลำ 2 ปี นับจำก
วันทีได้บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและมี
ผลงำนวิจัยต่อเนืองทุกๆ 2 ปีด้วย
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประกำรณ์กำรท่ำงำนทีเกียวข้องกับธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศหรือใช้ภำษำอังกฤษไม่ต่ำกว่ำ
1-2 ปี
1. มีวุฒิปริญญำตรี ทุกสำขำวิชำ
2. มีปริญญำโท ด้ำนบริหำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ หรือกำรตลำดระหว่ำงประเทศ
หรือกำรจัดกำรระหว่ำงประเทศ
3. ต้องมีผลงำนวิจยั ภำยในเวลำ 2 ปี นับจำก
วันทีได้บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและมี
ผลงำนวิจัยต่อเนืองทุกๆ 2 ปีด้วย
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มี ป ระสบกำรณ์ กำรท่ ำงำนทีเกี ยวข้ องกั บ
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
2. มีประสบกำรณ์กำรสอนใน
สถำบันอุดมศึกษำและมีงำนวิจัยทีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน
3. สำมำรถสอนในหลักสูตรนำนำชำติ
เป็นภำษำอังกฤษได้
1. มีวุฒิปริญญำตรี ทุกสำขำ
2. มีวุฒิปริญญำโท ด้ำนโลจิสติกส์ หรือ
โลจิสติกส์และซัพพลำยเชน
3. ต้องมีผลงำนวิจยั ภำยในเวลำ 2 ปี นับจำก
วันทีได้บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและมี
ผลงำนวิจัยต่อเนืองทุกๆ 2 ปีด้วย
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มี ป ระสบกำรณ์ ก ำรท่ ำ งำนด้ ำ นบริ ห ำรที

เกียวข้องกับด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์และ
ซัพพลำยเชน
2. มีประสบกำรณ์กำรสอนใน
สถำบันอุดมศึกษำและมีงำนวิจัยทีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน
3. สำมำรถสอนในหลักสูตรนำนำชำติ
เป็นภำษำอังกฤษได้

(รหัสตาแหน่ง 611018)
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ลาดับ หน่วยงาน
ที่

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
-วุฒิปริญญำเอก
ด้ำนกำรจัดกำร หรือบริหำรธุรกิจ

จานวน เลขที่อัตรา
อัตรา
1
5506114

(รหัสตาแหน่ง 611019)

- วุฒิปริญญาเอก
ด้ำนบริหำรธุรกิจทีเกียวข้องกับ
กำรตลำด

(รหัสตาแหน่ง 611020)

4

5506107
5506108
5506103
5806104

เงื่อนไข
1. มีวุฒิปริญญำตรี ทุกสำขำวิชำ
2. มีวุฒิปริญญำโท กำรจัดกำรนวัตกรรม หรือ
กำรก่ำกับดูแลกิจกำร หรือ ระบบสำรสนเทศ
เพือกำรจัดกำร หรือปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
3. ต้องมีผลงำนวิจยั ภำยในเวลำ 2 ปี นับจำก
วันทีได้บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและมี
ผลงำนวิจัยต่อเนืองทุกๆ 2 ปีด้วย
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. สำมำรถสอนเป็นภำษำอังกฤษได้
2. มีผลงำนวิจัยทีได้รับกำรตีพมิ พ์ในระดับชำติ
หรือนำนำชำติ
1. มีวุฒิระดับปริญญำตรีหรือปริญญำโท
ทำงด้ำนกำรตลำด
2. ต้องมีผลงำนวิจยั ภำยในเวลำ 2 ปี นับจำก
วันทีได้บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและมี
ผลงำนวิจัยต่อเนืองทุกๆ 2 ปีด้วย
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. สอนเป็นภำษำอังกฤษได้
2 มีผลงำนวิจยั ทีได้รบั กำรตีพมิ พ์ในระดับ
ชำติหรือนำนำชำติ
3. มีควำมรู้ทำงด้ำน Digital Marketing
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ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
6 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(จานวน 3 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
- วุฒิปริญญำเอก
วท.ด.(คณิตศำสตร์)
วท.ด.(คณิตศำสตร์ประยุกต์)
ปร.ด.(คณิตศำสตร์)
ปร.ด.(คณิตศำสตร์ประยุกต์)
กศ.ด.(คณิตศำสตร์)
และ กศ.ด.(คณิตศำสตร์ศึกษำ)

(รหัสตาแหน่ง 611021)
- วุฒิปริญญำเอกในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ สำขำวิชำ
สถิติ หรือสถิติประยุกต์ หรือ
คณิตศำสตร์ประกันภัย
หรือกำรประกันภัย หรือ
คณิตศำสตร์ประยุกต์ (ทีเน้น
กำรประยุกต์ทำงด้ำนสถิติ หรือ
กำรประกันภัย) หรือวิทยำกำร
ข้อมูล หรือสำขำวิชำทีเกียวข้อง

(รหัสตาแหน่ง 611022)

จานวน
อัตรา
1

1

เลขที่
เงื่อนไข
บรรจุ
5907101 มีวุฒิปริญญำตรี และปริญญำโททำงด้ำน
คณิตศำสตร์
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีควำมรู้ในวิชำชีพทีเกียวข้องกับกำรสอน
2. มีประสบกำรณ์กำรท่ำงำนเกียวกับงำนวิจัย
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ประยุกต์ หรือ
คณิตศำสตร์ศึกษำ
3. มีผลงำนทำงวิชำกำร หรืองำนตีพิมพ์วำรสำรทำง
วิชำกำร หรือหนังสือ หรือต่ำรำ หรือสือกำรสอน
ในรูปแบบต่ำงๆ
5907102 มีวุฒิปริญญำตรีหรือปริญญำโทเกียวข้องกับ
ประกันภัย
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีประสบกำรณ์กำรท่ำงำนวิจัยทำงด้ำนสถิติ สถิติ
ประยุกต์
กำรประกันภัย หรือคณิตศำสตร์ประกันภัย หรือ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือวิทยำกำรข้อมูล
2. มีผลงำนทำงวิชำกำร หรืองำนตีพิมพ์วำรสำรทำง
วิชำกำร หรือหนังสือ หรือต่ำรำ หรือสือกำรสอนใน
รูปแบบต่ำงๆ
3. สำมำรถสือสำรทำงด้ำนภำษำอังกฤษได้
4. มีควำมรู้ในวิชำชีพทีเกียวข้องกับกำรสอนและ/
หรือมีประสบกำรณ์กำรสอนในสถำบันอุดมศึกษำ

- วุฒิปริญญำเอก สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
หรือ คุณวุฒิปริญญำเอก
ในสำขำทีเกียวข้อง
(สำขำทีเกียวข้องได้แก่สำขำที
นอกเหนือจำกทีกล่ำวมำ
ข้ำงต้น โดยเป็นสำขำทีเน้น
ทำงด้ำนฐำนข้อมูล)

1

5907106 กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีควำมรู้ในวิชำชีพทีเกียวข้องกับกำรสอนด้ำน
ฐำนข้อมูล
2. มีประสบกำรณ์กำรท่ำงำนเกียวกับงำนวิจัยใน
สำขำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3. มีผลงำนตีพิมพ์ในระดับชำตินำนำชำติ และ
สำมำรถผลิตผลงำนทำงวิชำกำร หรือพิมพ์ใน
วำรสำรทำงวิชำกำร หรือต่ำรำ หรือสือกำรสอนใน
รูปแบบ e-learning

(รหัสตาแหน่ง 611023)
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ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
7
คณะศิลปกรรมศาสตร์
(จานวน 1 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
- วุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
ทำงด้ำนสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำบัณฑิต (สถ.ม.) สำขำวิชำ
สถำปัตยกรรมภำยใน หรือศิลป
มหำบัณฑิต (ศ.ม.)สำขำวิชำกำร
ออกแบบภำยใน หรือสำขำที
เกียวข้อง
(รหัสตาแหน่ง 611024)

จานวน
อัตรา
1

เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
5709103 มีคุณวุฒิปริญญำตรีทำงด้ำน
สถำปัตยกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต(สถ.บ)
สำขำสถำปัตยกรรมภำยใน หรือ
ศิลปบัณฑิต (กำรออกแบบภำยใน)
หรือสำขำทีเกียวข้อง
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีควำมถนัดหรือควำมเชียวชำญด้ำน
ทฤษฎีทีเกียวข้องกับงำนสถำปัตยกรรม
ภำยใน จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
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ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
8
คณะศิลปศาสตร์
(จานวน 8 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-การสอนภาษาอังกฤษ
-ภาษาศาสตร์
-ภาษาศาสตร์ประยุกต์
-ศึกษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)

(รหัสตาแหน่ง 611025)

จานวน
เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
อัตรา
2
5610113 ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาใน
5610121 สถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง
1.ผู้สมัครจะต้องยืนผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษซึงมีอำยุไม่เกิน
2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)คือ
TOEIC ไม่ต่ำกว่ำ 700 คะแนน
TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่ำ 550 คะแนน
TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่ำ 183 คะแนน
TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่ำ 79 คะแนน
CU-TEP ไม่ต่ำกว่ำ 90 คะแนน
IELTS ไม่ตำ่ กว่ำ 6.5 คะแนน
2.ผู้ทีส่ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
หลักสูตรนำนำชำติ หรือผู้ทส่ี ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอก
จำกต่ำงประเทศทีใช้ภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำรำชกำร

ต้องมีผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษ
TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่ำ
550 คะแนนหรือผลสอบอืนทีเทียบเท่ำ
กรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีประสบกำรณ์กำรสอนใน
ระดับอุดมศึกษำและประสบกำรณ์
ด้ำนกำรวิจัย
2. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร
หลักสูตร
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ลาดับ
ที่

หน่วยงาน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

จานวน
อัตรา

เลขที่
อัตรา

เงื่อนไข

8

คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ)

วุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
สำขำกำรท่องเทียว หรือกำร
จัดกำรกำรท่องเทียว หรือกำร
จัดกำรกำรท่องเทียวและกำร
โรงแรม หรือกำรจัดกำรกำร
บริกำรและกำรท่องเทียว หรือกำร
จัดกำรอุตสำหกรรมบริกำรและ
กำรท่องเทียว หรือกำรจัดกำรกำร
ท่องเทียวแบบบูรณำกำร หรือกำร
จัดกำรกำรบิน หรือ Logistics

1

5610125 1. มีประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพทีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน
2. สำมำรถสอนเป็นภำษำอังกฤษได้

1

5710103 ส่ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำระดับปริญญำ
โทในสถำบันที ก.พ. รับรอง
ทั้งในและต่ำงประเทศ
1. เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมี
ผลงำนทำงวิชำกำรทีได้รับกำรตีพมิ พ์
เผยแพร่
2. ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรหรือ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบินและกำรขนส่ง
และงำนอุตสำหกรรมบริกำร

Management

ผู้ทีจบไม่ต่ำกว่ำปริญญำโทจำก
ต่ำงประเทศด้ำน Tourism,Tourism
Management, Toutism,Tourism
and Hospitality Management,
Event Management

(รหัสตาแหน่ง 611026)
วุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
- ด้ำนอุตสำหกรรมบริกำรธุรกิจ
กำรบิน
- ด้ำนกำรบริหำรกำรบิน
- ด้ำนธุรกิจกำรบิน
- ด้ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
กำรบิน
- ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน
- ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจสำยกำรบิน
- ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจกำรบินและ
กำรขนส่ง
- ด้ำนวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ
- ด้ำนนวัตกรรมธุรกิจสำยกำรบิน

(รหัสตาแหน่ง 611027)
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
8
คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญำเอก
- ทำงด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์,
รัฐศำสตร์ดำ้ นนิติศำสตร์
- สำขำประชำกรศำสตร์
- สำขำวิทยำศำสตร์สิงแวดล้อม
- สำขำกำรจัดกำรสิงแวดล้อม
- สำขำกำรใช้ทีดินและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยังยืน
- Environment and Resource
Studies
- Environment
and Sustainability
- Education for Sustainability
- Land Use Planning
Management and Design
(รหัสตาแหน่ง 611028)
วุฒิปริญญำเอก
- กำรท่องเทียว
-กำรจัดกำรกำรท่องเทียวและ
กำรโรงแรม
-กำรจัดกำรกำรท่องเทียวและ
บริกำรแบบบูรณำกำร
- สำขำพัฒนำกำรท่องเทียว
- กำรจัดกำรนันทนำกำรและ
กำรท่องเทียว
- Tourism
-Tourism Management
-Tourism and Hospitality
Management
-Tourism, Hospitality and
Leisure
-Hospitality, Tourism and
Events
-Hotel and Tourism
Management
-Business (Tourism)
-Sport and Leisure

จานวน
อัตรา
1

เลขที่
อัตรา
6010104

1

6010105

เงื่อนไข
มีประสบกำรณ์สอนหรือประสบกำรณ์
ท่ำงำนในสถำนประกอบกำรจะ
พิจำรณำเป็นพิเศษ

มีประสบกำรณ์สอนหรือประสบกำรณ์
ท่ำงำนในสถำนประกอบกำรจะ
พิจำรณำเป็นพิเศษ

(รหัสตาแหน่ง 611029)

-14รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
8
คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วุฒิปริญญำเอก
- ด้ำนธุรกิจกำรบิน
- ด้ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
กำรบิน
- ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน
- ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจสำยกำรบิน
- ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจกำรบินและ
กำรขนส่ง
- ด้ำนนวัตกรรมธุรกิจสำยกำรบิน
- ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจด้ำนกำรบิน
- ด้ำนโลจิสติกส์ (Logistics)
- ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์
(Logistics)
- ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกต์และ
โซ่อุปทำน
- หรือสำขำอืนทีเกียวข้องด้ำนกำร
บินและโลจิสติกส์

จานวน
อัตรา
2

เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
6010106 มีประสบกำรณ์สอนหรือประสบกำรณ์
6010107 ท่ำงำนในสถำนประกอบกำรจะ
พิจำรณำเป็นพิเศษ

(รหัสตาแหน่ง 611030)

-15รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
9
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(จานวน 3 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
- วุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
ทำงด้ำนสถำปัตยกรรมภำยใน
หรือมัณฑนศิลป์ หรือ ออกแบบ
ตกแต่งภำยใน หรือ
สถำปัตยกรรม หรือสำขำวิชำอืนที
สภำสถำปนิกรับรอง

จานวน
อัตรา
1

กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม
2. หำกมีประสบกำรณ์ในกำรสอนหรือ
วิชำชีพจะพิจำรณำเป็นพิเศษ
3. หำกมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจยั หรือ
มีผลงำนทำงวิชำกำรทีได้รับกำรเผยแพร่
หรือมีกำรท่ำงำนด้ำนกำรส่ำรวจ
ออกแบบ ท่ำแผน ลงพื้นทีกับชุมชน
ท้องถิน

(รหัสตาแหน่ง 611031)

-วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
สำขำทำงด้ำนสถำปัตยกรรม/
หรือสำขำวิชำอืนทีสภำสถำปนิก
รับรอง

(รหัสตาแหน่ง 611032)

เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
6011101 - ต้องมีวุฒิปริญญำตรีสถำปัตยกรรม
ศำสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สำขำวิชำ
สถำปัตยกรรมภำยใน หรือ มัณฑนศิลป์
หรือสำขำออกแบบตกแต่งภำยใน หรือ
สำขำทำงด้ำนสถำปัตยกรรม หรือสำขำ
อืนทีสภำสถำปนิกรับรอง

2

5411105 - ต้องมีวุฒิปริญญำตรีสถำปัตยกรรม
5711102 ศำสตรบัณฑิต(สถ.บ.) สำขำวิชำ
สถำปัตยกรรม,สำขำวิชำเทคโนโลยี
สถำปัตยกรรม หรือสำขำวิชำอืนที
สภำสถำปนิกรับรอง
- ต้องมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (ประเภท
สถำปัตยกรรมหลัก)
กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. หำกมีประสบกำรณ์ในกำรสอนหรือ
วิชำชีพ
2. หำกมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจยั หรือ
มีผลงำนทำงวิชำกำรทีได้รับกำรเผยแพร่
หรือมีกำรท่ำงำนด้ำนกำรส่ำรวจ
ออกแบบ ท่ำแผน ลงพื้นทีกับชุมชน
ท้องถิน

-16รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
9
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
(จานวน 1 อัตรา)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
- วุฒิปริญญำโทเอก
สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
หรือกำรแพทย์ทำงเลือก
หรือสำขำทีเกียวข้องทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และ
กำรแพทย์ทำงเลือก

(รหัสตาแหน่ง 611033)

จานวน
อัตรา
1

เลขที่
เงื่อนไข
อัตรา
5512102 กรณีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนที
เกียวข้องด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ/
ควำมงำม
2. มีผลงำนวิจัย/วิชำกำรทีเกียวข้องด้ำน
คลินิก
3. มีควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์
เกียวกับกำรยวดเนื้อเยือส่วนลึก(deep
tissue) กำรบ่ำบัดด้วยน้่ำ (วำรีบ่ำบัด)
4. มีประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพทีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนด้ำน
สุขภำพและควำมงำม

