
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  

ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/๒๕๕9  
 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความประสงค์ท่ีจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการฝึกหัดครู 
จ านวน 46 อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551  ข้อ 10 และข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ต าแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 ๑.  ชื่อต ำแหน่ง หน่วยงำนที่บรรจุ ต ำแหน่งที่จะบรรจุ อัตรำค่ำตอบแทน คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
    ปรากฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๒.  คุณสมบัติของผูส้มัคร 
               ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้ 
      ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
                       (๑)  มีสัญชาติไทย 
    (๒)  มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
                       (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
               ๒.๒  ลักษณะต้องห้ำม 
                       (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
                       (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค
ที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 
                       (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอื่น 
                       (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                       (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                       (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
                       (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 



 -๒- 
                       (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
                   (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
                      (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 
๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
     ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์

http://person.pnru.ac.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ และแนบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ณ งานบุคคลและพัฒนา กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี อาคารเบญจมวัฏ ชั้น ๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหำคม 2559 ถึงวันที่ 16 กันยำยน 2559 ในวันและเวลำรำชกำร    
ภำคเช้ำเวลำ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ภำคบ่ำยเวลำ ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
      ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร
และหลักฐานที่น ามายื่นในการสมัครทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้
ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) โดยที่มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครในครั้งนี้  
และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายใด ๆ ได ้  
      สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่งานบุคคลและพัฒนา กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๒-๖๖๒๓ 
 

๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
     ๔.๑ ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
     ๔.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงพร้อมส าเนา ซึ่งผ่านการพิจารณา

อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติว่าส าเร็จการศึกษาภำยในวันที่ 16 กันยำยน 2559 จ ำนวน 2 ฉบับ กรณีผู ้ที่
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องน าผลการเทียบคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามาประกอบการสมัคร และกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก
จะต้องน าใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เรียนรายวิชาครบถ้วนแล้วมาประกอบการสมัครด้วย 

     ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๔.๕ ใบส าคัญและส าเนาการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ  
     ๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี และ

ถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 
     ๔.๗ หลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
     ๔.๘ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
     ๔.๙ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๒๐๐ บาท 

 4.10 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังต่อไปนี้  

 (1) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL (CBT) 
ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน หรือ IELTS 
ไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้สมัครสามารถน าผลการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร
ตามประกาศนี้ 



 -๓- 
 (2) ส าหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  4.10 (1) 

สามารถเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นข้อสอบวัดความสามารถ       
ด้านภาษาอังกฤษ PNRU-Test คะแนนเต็ม 100 คะแนน และจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  60 คะแนน          
จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้สอบผ่าน  โดยการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาดังกล่าว เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบ และค่าใช้จ่ายในการสอบเอง และผู้สมัครจะต้องน าใบรับรองผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาในการบรรจุแต่งตั้งภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สถาบันภาษา อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
โทรศัพท์ 0-2544-8024 

กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 4.10 (1) (2)               
จะไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
เรียกค่ำเสียหำยใด ๆ ได้            

 

ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องจัดเตรียมหลักฐำนให้ครบตำมที่ก ำหนดในวันสมัคร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 
๕.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 

               มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
ในวันที่ 23 กันยำยน 2559 ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี อาคารเบญจมวัฏ ชั้น ๓ หรือทางเว็บไซต์ 
http://www.pnru.ac.th/ หรือ http://person.pnru.ac.th/ 
 

๖.  วิธีกำรสอบแข่งขัน 
     มหาวิทยาลัยจะด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน ดังนี้ 

 6.1  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
- วิธีการประเมิน โดยการทดสอบข้อเขียน เนื้อหาความรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 

- วิธีการประเมิน โดยการทดสอบข้อเขียน เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 
 ๖.2  ทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

- วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์  
 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง

ผ่ำนแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ำสอบภำคควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
 ส าหรับรายละเอียดเนื้อหาความรู้ที่ใช้ส าหรับการสอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 2 กันยำยน 2559 

 
 ๗.  เกณฑ์กำรตัดสิน 

     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ  5๐ และได้
คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

     การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ หากคะแนนรวมเท่ากัน 
มหาวิทยาลัยจะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนการประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความรู้
ความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน         
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
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๘.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
     มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ  ณ กองบริหารงานบุคคล 

ส านักงานอธิการบดี อาคารเบญจมวัฏ ชั้น ๓ และในเว็บไซต์ http://www.pnru.ac.th/ หรือ http://person.pnru.ac.th/ 
     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อเป็นผู้              

มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร      
ทั้งนี้ ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ   
ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย (วันที่ 16 กันยำยน 2559) และเป็นปริญญาและหรือประกาศนียบัตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรองหลักสูตรแล้ว และหรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเท่านั้น ส าหรับคุณวุฒิ
ต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน 

  
9.  เงื่อนไขในกำรสมัคร 

 9.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน        
ซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขัน
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 9.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ที่คัดเลือกได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และ
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 9.3 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงจะมีสิทธิ์
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 9.4 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันด้วยตนเอง 
 9.5 ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่อันเป็นเหตุ         

ให้มหาวิทยาลัยไม่อาจเรียกตัวเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการคัดเลือก  
และจะยื่นค าร้องขอรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได ้

 

10.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
 10.๑  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 10.๒  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก าหนด 
 10.๓  ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  

พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์พงศ์  หรดาล) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงำนที่บรรจุ  ต ำแหน่ง  คุณวุฒิ  สังกัด  อัตรำค่ำตอบแทน 
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  แนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 

หน่วยงำนที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  จ ำนวน  6  อัตรำ 
 

ต ำแหน่งอำจำรย์ 
สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ    2 อัตรำ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน    3 อัตรำ 
สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   1 อัตรำ 
 

อัตรำค่ำตอบแทน 
 ปริญญาเอก  เดือนละ  ๓๑,๕๐๐ บาท   
 ปริญญาโท   เดือนละ  ๒๖,๒๕๐ บาท   
 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 

สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑300, 11301) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง              

จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐ 
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ            
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง            
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ ในระหว่างการจัดท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษา         
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง           
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  

 

สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑๒99, 11222, 11268) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล   

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐ และ



 -๖- 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง            
โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เลขที่ต ำแหน่ง 11298) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี สารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง  ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒0 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและ
สาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒0 
และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว 
และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและ
สาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒0 
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๔๐  



 -๗- 

5. มีประสบการณ์สอน การท าวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม         
ผ่านการอบรมสหกิจศึกษา หรือมีประสบการณ์การท างานในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบประวัติ
ประกอบการพิจารณา) 

6. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
       
 
      -------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงำนที่บรรจุ  คณะวิทยำกำรจัดกำร  จ ำนวน  7  อัตรำ 
 

ต ำแหน่งอำจำรย์   
          สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์) ๑   อัตรำ 
          สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม    1   อัตรำ 
 สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ (หลักสูตรสองภำษำ)  3   อัตรำ 
 สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก     2   อัตรำ 
  

อัตรำค่ำตอบแทน 
 ปริญญาเอก  เดือนละ  ๓๑,๕๐๐ บาท 
 ปริญญาโท   เดือนละ  ๒๖,๒๕๐ บาท   
  

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์) (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑123) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ มัลติมีเดีย ดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มัลติมีเดีย                  
ดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐ หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ มัลติมีเดีย ดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน 
วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มัลติมีเดีย ดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
มัลติมีเดีย ดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.4๐ หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ มัลติมีเดีย ดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน 
วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มัลติมีเดีย ดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.4๐ 

5. มีความรู้หรือประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสั้น ภาพยนตร์ หรือสื่อใหม่ 
หรือมีประสบการณ์การท างานด้านการผลิตรายการไม่ต่ ากว่า 2 ปี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ หรือที่เก่ียวข้องโดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 



 -๙- 

6. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

 สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑2๑7) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยว การโรงแรม 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ เน้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ 
ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
การท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ เน้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ                       
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และ
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยว การโรงแรม 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ เน้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ 
ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐ และ        
ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ เน้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่าง
การท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยว 
การโรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ เน้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยว การโรงแรม 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ เน้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ 
ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐ และ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมบริการ เน้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 

5. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา และหรือการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

6. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

  

สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ (หลักสูตรสองภำษำ) (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑150, ๑๑๒38, 11239) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ 

เน้นการท่องเที่ยว จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ เน้นการท่องเที่ยว และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐ โดยคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกจะต้องเป็นหลักสูตรที่มี            
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ หรือโปรแกรมแบบสองภาษา (Bi-lingual Program) หรือ
โปรแกรมนานาชาติ (International Program) หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ            
เน้นการท่องเที่ยว จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษา



 -๑๐- 

สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ เน้นการท่องเที่ยว โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่าง   
การท าดุษฎีนิพนธ์ โดยคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกจะต้องเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ หรือโปรแกรมแบบสองภาษา (Bi-lingual Program) หรือโปรแกรมนานาชาติ (International Program) 
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ เน้นการท่องเที่ยว 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.4๐ หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริ การ              
เน้นการท่องเที่ยว จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐ โดยคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ หรือโปรแกรมแบบสองภาษา (Bi-lingual Program) หรือโปรแกรมนานาชาติ (International Program)  
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ เน้นการท่องเที่ยว 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.4๐ 

5. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา และหรือการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว โดยต้องแสดง
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

6. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑๒36, 11237) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา            

การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง            ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว 
และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 

5. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา และหรือการปฏิบัติงานด้านธุรกิจค้าปลีก โดยต้องแสดง
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

6. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 



 -๑๑- 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

---------------------------- 



หน่วยงำนที่บรรจุ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  จ ำนวน  12  อัตรำ 
 

ต ำแหน่งอำจำรย์ 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์      1 อัตรำ 
สำขำวิชำศิลปกรรม     1 อัตรำ 
สำขำวิชำกำรบริหำรและพัฒนำเมือง   2 อัตรำ 
สำขำวิชำดนตรีตะวันตก     1 อัตรำ 
สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ     1 อัตรำ  
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์    2 อัตรำ  
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ     1 อัตรำ  
สำขำวิชำภำษำไทย     1 อัตรำ  
สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ    2 อัตรำ  

 

อัตรำค่ำตอบแทน 
 ปริญญาเอก  เดือนละ  ๓๑,๕๐๐ บาท   
 ปริญญาโท   เดือนละ  ๒๖,๒๕๐ บาท   
 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

 สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑147) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง          

จากต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์  หรือรัฐประศาสนศาสตร์                           
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง จากต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย          
ไม่น้อยกว่า 3.20 โดยคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกต้องเป็นหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร  
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ 
ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง         
จากต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง จากต่างประเทศ โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และ
อยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์ โดยคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกต้องเป็นหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
ตลอดหลักสูตร  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง        
จากต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20 โดยคุณวุฒิปริญญาโทต้องเป็น
หลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์              
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  

 



 -๑๓- 

สำขำวิชำศิลปกรรม (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑๑91) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หรือ

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือนฤมิตศิลป์ หรือศิลปะการออกแบบ                
(เน้นด้านการออกแบบนิเทศศิลป์) และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือวิชาศิลปะการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือนฤมิตศิลป์ หรือสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (เน้นด้านการออกแบบนิเทศศิลป์) จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. 
รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และก าลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือวิชาศิลปะการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือนฤมิตศิลป์ หรือสาขาวิชาศิลปะ           
การออกแบบ (เน้นด้านการออกแบบนิเทศศิลป์) จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรอง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือศิลปะการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 

5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ออกแบบกราฟฟิก ออกแบบสื่อดิจิตอล ออกแบบโฆษณา            
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

6. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  
 

 สำขำวิชำกำรบริหำรและพัฒนำเมือง (เลขที่ต ำแหน่ง 11288) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง           
จากสถาบันการศึกษาและสาขาท่ี ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.20 หรือ 
 3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง           
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร                        
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 
 4. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 



 -๑๔- 

สำขำวิชำกำรบริหำรและพัฒนำเมือง (กำรจัดกำรทรัพยำกรอำคำร) (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑29๐) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ หรือทรัพยากรอาคาร (FM : Facility Management) จากสถาบันการศึกษาและ
สาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ หรือทรัพยากรอาคาร (FM : Facility 
Management) และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.2๐ หรือ 
 3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ หรือทรัพยากรอาคาร (FM : Facility Management) จากสถาบันการศึกษาและ
สาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.2๐ 
และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต           
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ หรือทรัพยากรอาคาร (FM : Facility Management) โดยเรียนรายวิชา
ครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ หรือทรัพยากรอาคาร และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.4๐ หรือ 
 4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ หรือทรัพยากรอาคาร (FM : Facility Management) จากสถาบันการศึกษาและ
สาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.2๐ 
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ หรือทรัพยากรอาคาร และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.4๐ 
 5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

 สำขำวิชำดนตรีตะวันตก (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑286) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดนตรี จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง                   
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาดนตรี เครื่องมือเอกยูโฟเนียม และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก เครื่องมือเอกยูโฟเนียม และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.4๐ หรือ 
 3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาการแสดงและการสอนดนตรี สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก เครื่องมือเอกยูโฟเนียม จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.2๐  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาดนตรี โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษา             
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรีตะวันตก เครื่องมือเอกยูโฟเนียม และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.4๐ หรือ 
 4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรี  สาขาวิชาการแสดงและการสอนดนตรี สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก เครื่องมือเอกยูโฟเนียม จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรีตะวันตก เครื่องมือเอกยูโฟเนียม และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 2.4๐ 



 -๑๕- 

 5. มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาการประพันธ์ดนตรี สอนวิชาทฤษฎีดนตรี สอนวิชาปฏิบัติ              
เครื่องลมทองเหลือง สอนวิชาดนตรีสนาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 6. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

 สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ (เลขท่ีต ำแหน่ง 11269) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางการสอนภาษาจีน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์               

ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาจีน) จีนศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง                       
จากสถาบันการศึกษาและสาขาท่ี ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ทางการสอนภาษาจีน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์
ประยุกต์ (ภาษาจีน) จีนศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาภาษาจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีน จีนศึกษา การสอนภาษาจีน 
ภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางการสอนภาษาจีน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์                  
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาจีน) จีนศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง                 
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทางการสอนภาษาจีน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาจีน) จีนศึกษา หรือสาขาวิชา           ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชา
ภาษาจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีน จีนศึกษา การสอนภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาวิชา             ที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางการสอนภาษาจีน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์                  
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาจีน) จีนศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง                 
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาภาษาจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีน              
จีนศึกษา การสอนภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 2.40 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (เลขที่ต ำแหน่ง 11270) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. 

รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
รัฐศาสตร์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา
และสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  



 -๑๖- 

และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่าง        
การท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 

4. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (กำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ) (เลขที่ต ำแหน่ง 11272) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. 

รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
รัฐศาสตร์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา
และสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  
และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่าง        
การท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 

4. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (เลขที่ต ำแหน่ง 11271) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 

หรือการแปล (ไทย-อังกฤษ) จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือ 
การแปล (ไทย-อังกฤษ) และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และส าเร็จการศึกษา                
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
หรือการแปล (ไทย-อังกฤษ) จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ             
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือการแปล (ไทย-อังกฤษ) โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว 
และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
หรือการแปล (ไทย-อังกฤษ) จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ             
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 

5. หากมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 



 -๑๗- 

6. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำภำษำไทย (เลขที่ต ำแหน่ง 11304) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดี การสอนภาษาไทย จากสถาบันการศึกษาและ

สาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดี
การสอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20 และ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดี การสอนภาษาไทย และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดี การสอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดี การสอนภาษาไทย 
โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาไทย วรรณคดี การสอนภาษาไทย และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดี การสอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดี การสอนภาษาไทย 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ (เลขที่ต ำแหน่ง 11289, 11303) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาเพ่ืออาชีพ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ภาษาอังกฤษ หรือ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  
หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ          
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษอ่ืนที่เกี่ยวข้อง         
โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  



 -๑๘- 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาเพ่ืออาชีพ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ภาษาอังกฤษ หรือสาขา วิชา
ภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  
หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ          
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาเพ่ืออาชีพ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

---------------------------- 



หน่วยงำนที่บรรจุ  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน  8  อัตรำ 
 

ต ำแหน่งอำจำรย์ 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรกำรเกษตร  ๑ อัตรำ 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 1 อัตรำ 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์    1 อัตรำ 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์    1 อัตรำ 
สำขำวิชำวัสดุศำสตร ์    1 อัตรำ  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   1 อัตรำ  
สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์    1 อัตรำ  
สำขำวิชำฟิสิกส ์     1 อัตรำ  
 

ตรำค่ำตอบแทน 
 ปริญญาเอก  เดือนละ  ๓๑,๕๐๐ บาท   
 ปริญญาโท   เดือนละ  ๒๖,๒๕๐ บาท   
 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรกำรเกษตร (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑128) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการเกษตร ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจเกษตร 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์ เกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง                                 
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร การจัดการการเกษตร ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการการเกษตร ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการเกษตร ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์ เกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง                   
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  และก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการเกษตร ธุรกิจการเกษตร           
ธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการการเกษตร ธุรกิจการเกษตร 
เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐  

4. มีประสบการณ์การสอน การท าวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม หรือ
ผ่านการอบรมสหกิจศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการท างานในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 



 -๒๐- 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย (เลขที่ต ำแหน่ง 11281) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์

แอนิเมชันและมัลติมีเดีย สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร์อาร์ต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านเกม แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 
จากสถาบันการศึกษาและสาขาท่ี ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร์
อาร์ต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านเกม แอนิเมชันและมัลติมีเดีย และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร์อาร์ต 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องด้านเกม แอนิเมชันและมัลติมีเดีย หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
แอนิเมชันและมัลติมีเดีย สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร์อาร์ต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านเกม แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร์
อาร์ต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านเกม แอนิเมชันและมัลติมีเดีย โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่าง
การท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย  หรือ
สาขาวิชาสื่อนฤมิต หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านเกม แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 
หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
แอนิเมชันและมัลติมีเดีย สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร์อาร์ต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านเกม แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาสื่อนฤมิต หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องด้านเกม แอนิเมชันและมัลติมีเดีย                  

5. มีประสบการณ์การท าวิจัยด้านการประมวลผลภาพ วิดีโอ แอนิเมชัน การสร้างภาพเสมือนจริง                    
เกมคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑๒๘3) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์           

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก .พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ         
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒0  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ          
คณิตศาสตรศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒0  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา หรือ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตรศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐  

4. มีประสบการณ์การวิจัยในด้านการวิจัยคณิตศาสตร์  หรือมีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์                                 
ในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 



 -๒๑- 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (เลขที่ต ำแหน่ง 11182) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  พืชศาสตร์  พืชสวน หรือพืชไร่                                   

จากสถาบันการศึกษาและสาขาท่ี ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน หรือพืชไร่ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒0  
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน หรือพืชไร่ และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  พืชศาสตร์  พืชสวน หรือพืชไร่                     
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒0  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน หรือพืชไร่ 
โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน หรือพืชไร่ และมีผลการศกึษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 

4. มีประสบการณ์ในการสอนทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือการท างานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช 
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปรับปรุงพันธุ์พืช โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ (เลขที่ต ำแหน่ง 11305) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  หรือ เคมีที่ เกี่ยวข้องด้านอนินทรีย์                         

จากสถาบันการศึกษาและสาขาท่ี ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านเคมีอนินทรีย์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี และ  
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านเคมีอนินทรีย์ จากสถาบัน           
การศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์ หรือเคมีที่เกี่ยวข้องด้านอนินทรีย์ โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์ และส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐  

4. มีประสบการณ์งานวิจัยในด้านวัสดุศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับด้านวัสดุศาสตร์ โดยต้องแสดง
เอกสารประกอบการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (เลขที่ต ำแหน่ง 11306) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและ



 -๒๒- 
ต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย          
ไม่น้อยกว่า 2.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40  

4. ถ้ามีประสบการณ์การท าวิจัยด้านระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์              
การท างานด้านระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานทางวิชาการ ได้แก่ การได้รางวัลในการประกวด
โครงงานทางวิชาการหรือการแข่งขันระดับประเทศ หรือมีผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ (เลขที่ต ำแหน่ง 11307) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบัน 

การศึกษาและสาขาที่ ก .พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒0 
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา
และสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒0  
และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว 
และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา
และสาขาท่ี ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.20  
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ 

5. มีประสบการณ์งานวิจัยในด้านผู้ประกอบอาหาร หรือมีประสบการณ์การสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติ หรือ
ฝึกอบรมให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

6. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 
 



 -๒๓- 

สำขำวิชำฟิสิกส์ (เลขที่ต ำแหน่ง 11308) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและ

สาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์  หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒0  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ 
ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒0 และ   
ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และ          
อยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 

4. มีประสบการณ์งานวิจัย การบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมหรือผ่านการอบรมสหกิจศึกษา หรือ                         
มีประสบการณ์การสอนและการท างานในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

---------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงำนที่บรรจุ  วิทยำลัยกำรฝึกหัดครู  จ ำนวน  13  อัตรำ 
 

ต ำแหน่งอำจำรย์ 
สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ   1 อัตรำ 
สำขำวิชำชีววิทยำ    1 อัตรำ  
สำขำวิชำสังคมศึกษำ    ๑ อัตรำ 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ   ๑ อัตรำ 
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย   1 อัตรำ 
สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน   1 อัตรำ 
สำขำวิชำวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  1 อัตรำ 
สำขำวิชำจิตวิทยำ    1 อัตรำ 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ   1 อัตรำ  
สำขำวิชำพลศึกษำ    1 อัตรำ  
สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย    1 อัตรำ  
สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ   1 อัตรำ 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ    1 อัตรำ 

 
อัตรำค่ำตอบแทน 
 ปริญญาเอก  เดือนละ  ๓๑,๕๐๐ บาท   
 ปริญญาโท   เดือนละ  ๒๖,๒๕๐ บาท   
 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ (เลขที่ต ำแหน่ง 11276) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. 

รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต              
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย         
ไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หรือการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และก าลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หรือการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับ



 -๒๕- 

ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  

 

สำขำวิชำชีววิทยำ (เลขที่ต ำแหน่ง 11277) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา การสอนชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต           
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา การสอนชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 
 3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา การสอนชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา
และสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  
และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท า
ดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา การสอนชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๒.40 หรือ 
 4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา การสอนชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา
และสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา การสอนชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 
 5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

สำขำวิชำสังคมศึกษำ (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑๒๖๓) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. 
รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต             
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับสังคมศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย   
ไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 



 -๒๖- 

 3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา จากสถาบันการศึกษาและ
สาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  
และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่าง
การท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ 
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ  

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา จากสถาบันการศึกษาและ
สาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐ และ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
การสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑๒๖๐) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. 
รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา การสอน
คอมพิวเตอร์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา การสอนคอมพิวเตอร์             
และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 

3.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                           
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา การสอนคอมพิวเตอร์ หรือ                  
เทคโนโลยีการศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา การสอนคอมพิวเตอร์          
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                                
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา การสอนคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
การสอนคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 
 



 -๒๗- 
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑194) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย หรือเกี่ยวกับการศึกษา           

จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ          
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร          
ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาที่เก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย หรือเกี่ยวกับการศึกษา โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท า
ดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 

4. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

 สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑๒74) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่  

ก.พ.รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือทางการศึกษา และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาที่เก่ียวกับการศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 

 3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรอง           
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และก าลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวกับ
การศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 
 4. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

 สำขำวิชำวัดและประเมินผลกำรศึกษำ (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑๒75) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาที่ เกี่ยวกับการศึกษา หรือวัดผลการศึกษา หรือวิจัย                             
จากสถาบันการศึกษาและสาขาท่ี ก.พ.รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล
การศึกษา หรือวิจัย และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 



 -๒๘- 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา หรือวิจัย หรือ
สาขาวิชาทางการศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 
 3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา หรือวิจัย จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง             ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และก าลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาท่ีเกี่ยวกับการศึกษา หรือวัดผลการศึกษา หรือวิจัย โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และ          อยู่
ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา หรือวิจัย หรือสาขาวิชาทางการศึกษา และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 

 4. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

 สำขำวิชำจิตวิทยำ (เลขที่ต ำแหน่ง 11278) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาจิตวิทยา หรือแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 

จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาที่เกี่ยวกับจิตวิทยา หรือจิตวิทยาประยุกต์ และ     
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาประยุกต์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา          
ที่เกี่ยวกับจิตวิทยา หรือแนะแนวและการให้ค าปรึกษา หรือจิตวิทยาประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และก าลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาจิตวิทยา โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท า
ดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา หรือจิตวิทยาประยุกต ์และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         
ที่เกี่ยวกับจิตวิทยา หรือแนะแนวและการให้ค าปรึกษา หรือจิตวิทยาประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาประยุกต์ และ           
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (เลขที่ต ำแหน่ง 11309) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือเทคโนโลยีการศึกษา จากสถาบันการศึกษา
และสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร    
มหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และมีผลการศึกษาสะสม



 -๒๙- 

ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐ และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือเทคโนโลยีการศึกษา โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ 

4. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำพลศึกษำ (เลขที่ต ำแหน่ง 11311) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต              

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาท่ีเกี่ยวกับการศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาท่ี ก.พ. รับรอง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไมน่้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง    
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และก าลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง             
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และมีประสบการณ์สอน
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  โดยต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาพลศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย (เลขที่ต ำแหน่ง 11312) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. 
รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ หรือนาฏศิลป์ไทย และ
มีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตร             
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ หรือนาฏศิลป์ไทย และมีผลการศึกษา
สะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 



 -๓๐- 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ หรือนาฏศิลป์ไทย และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว 
และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ หรือนาฏศิลป์ไทย และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๒.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ หรือนาฏศิลป์ไทย จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ หรือ
นาฏศิลป์ไทย และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ (เลขที่ต ำแหน่ง 11313) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่  ก.พ.
รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา หรือสาขาทางการศึกษาที่ตรงกับ
ปริญญาตรี และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทางการศึกษา และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา หรือสาขาทางการศึกษาที่ตรงกับปริญญาตรี และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว 
และอยู่ในระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทางการศึกษา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.4๐ 

4. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ  (เลขที่ต ำแหน่ง ๑๑๒๖๖) 
๑. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิธีสอนภาษาอังกฤษ หรือการศึกษา 

จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หรือศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วิธีสอนภาษาอังกฤษ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร       
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต                       



 -๓๑- 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วิธีสอนภาษาอังกฤษ และมีผลการศึกษาสะสม
ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต หรือศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วิธีสอนภาษาอังกฤษ               
จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอด
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐  และก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิธีสอน
ภาษาอังกฤษ หรือการศึกษา โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว และอยู่ระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์  และส าเร็จการศึกษา       
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอน
ภาษาอังกฤษ วิธีสอนภาษาอังกฤษ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วิธีสอนภาษาอังกฤษ จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ 
ก.พ.รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.2๐ และ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วิธีสอนภาษาอังกฤษ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.40 

5. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หากเป็นระบบที่ไม่มีเกรดเฉลี่ย ให้ผู้สมัครจัดหาเอกสารหลักฐาน
การเทียบเคียงเกรดเฉลี่ยพร้อมค าอธิบายเพ่ือใช้ส าหรับการเทียบเคียงเกรดมาประกอบการสมัคร โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 

-------------------------- 


