
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง รับสมัครการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย ์(พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มีความประสงค์จะรับสมัคร
การแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 จ านวน ๗ ต าแหน่ง ๑๐ อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๒.  อัตราจ้าง 
  ๒.๑ คุณวุฒิปริญญาเอก   อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท 
  ๒.๒ คุณวุฒิปริญญาโท    อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท 

           ๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
               สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง                 
เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปฏิบัติตามหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม                     
และจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

           ๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
               ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้าม 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๒ (ก) (ข) แห่งข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
    (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 

  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
 (ข)  ลักษณะต้องห้าม  
  (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

    (๒)  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอ่ืน 
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    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๗) เคยถูกจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
    (๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทอ่ืน 
  (๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 
  ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

       ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

               ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร      

    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ติดต่อขอรับใบสมัคร
และยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่     
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ยกเว้นหยุดราชการในวันที่ 
๒๗, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์                 
๐-๒๕๒๙-๐๖๗๔-๗ ต่อ ๔๔๖, ๐-๒๙๐๙-๑๔๓๔ หรือทางเว็บไซต์ http://www.vru.ac.th 

 
๖. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
 ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งว่าตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ หรือตรวจพบว่าเอกสาร
และหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้าร่วมการสอบแข่งขัน
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

     ๖.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   

 ๖.๓ ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่บรรจุ จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 

 ๖.๔ ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่บรรจุ จะต้องไม่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 
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 ๗. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาประกอบการยื่นใบสมัคร 
   ๗.๑ ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
  ๗.๒ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
        (ให้แนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษาตั้งแต่การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป) 
  ๗.๓ ส าเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๗.๔ ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๗.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑  ฉบับ 
  ๗.๖ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๗.๗ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙)  
จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๗.๘ หนังสือรับรองประสบการณ์ท างานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 
  ๗.๙ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  ขนาด ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน  ๑  ปี              
จ านวน  ๑  รูป 
  ๗.๑๐ ส าเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารส าหรับผู้สมัครเพศชาย 
  ๗.๑๑ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรอืชื่อสกุล (ถ้ามี)  
     

๘. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขัน 

 มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกภายใน   
วันพุธที ่๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ http://www.vru.ac.th 

 
๙. หลักสูตร วิธีการแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน และก าหนดการแข่งขัน 
 ด าเนินการแข่งขันโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งในต าแหน่งที่ปฏิบัติ

รวมทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับต าแหน่งที่สมัคร ท่วงที วาจา และบุคลิกภาพในการแสดงตนในที่
ท างานโดยผู้ผ่านการแข่งขันต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวม 

 
วันที่  เวลา วิธีการสอบ สถานที่สอบ 

วันที ่๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  
 

 
สอบความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการแข่งขัน  

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้  
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

www.vru.ac.th 

วันที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
การสอบสอน และการสอบสัมภาษณ์ 

จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สอบด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

http://www.vru.ac.th/
http://www.vru.ac.th/
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       ๑๐. การประกาศผลการแข่งขัน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขัน
ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  ทางเว็บไซต์ http://www.vru.ac.th 

 
๑๑. การบรรจุแต่งตั้ง 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการแข่งขันเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
 

                                                
                       

(อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

http://www.vru.ac.th/


รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่บรรจุ  ต าแหน่ง  สาขาวิชา  จ านวนอัตรา  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และวันที่บรรจุแต่งตั้ง 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เรื่อง รับสมัครการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง สังกัด/หลักสูตรหรือสาขาวิชา จ านวน 

(อัตรา) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง วันที่บรรจุ

แต่งตั้ง 
หมายเหตุ 

๑ อาจารย์ คณะครุศาสตร ์
๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (๕ ปี) 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 

 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

  
 ๑. เป็นผู้ส าเร็จกาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือ
ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือ 
 ๒. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ต้องจบเฉพาะ
สาขาการศึกษาปฐมวัยเท่านั้น 
 ๓. โดยคุณวุฒิการศึกษาต้องสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนดได้  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 
  ๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือก าลังศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ศึกษา หรือการสอนวิทยาศาสตร์ และส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือการสอน
วิทยาศาสตร์ 
  ๒. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 

 
๓ ก.ย. ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ก.ย. ๖๑ 

 



- ๖ - 
 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง สังกัด/หลักสูตรหรือสาขาวิชา จ านวน 

(อัตรา) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง วันที่บรรจุ

แต่งตั้ง 
หมายเหตุ 

  คณะครุศาสตร์ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 

  ๓. โดยคุณวุฒิการศึกษาต้องสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนดได้  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 
  ๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป สาขาการสอนภาษาไทย 
ภาษาไทย วรรณคดีไทย หรือคติชนวิทยา 
  ๒. หากมีต าแหน่งทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  ๓. หากมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI กลุ่ม ๒, 
น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 
  ๔. โดยคุณวุฒิการศึกษาต้องสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนดได้  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ก.ย. ๖๑ 

 



- ๗ - 
 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง สังกัด/หลักสูตรหรือสาขาวิชา จ านวน 

(อัตรา) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง วันที่บรรจุ

แต่งตั้ง 
หมายเหตุ 

๒ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๒.๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
 
 
 

 

 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

 
 
  ๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ 
(ภาพพิมพ์) หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
  ๒. มีประสบการณ์การท างานด้านทัศนศิลป์ ภาพพิมพ์ คอมพิวเตอร์อาร์ต 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๔. โดยคุณวุฒิการศึกษาต้องสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนดได้  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง     
 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต และ 
  ๒. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน 
  ๓. กรณีท่ีสามารถสอนในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  รายวิชา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยาน ได้จะได้รับ
พิจารณาเป็นพิเศษ  
 

 
 

๓ ก.ย. ๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ก.ย. ๖๑ 
 

 



- ๘ - 
 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง สังกัด/หลักสูตรหรือสาขาวิชา จ านวน 

(อัตรา) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง วันที่บรรจุ

แต่งตั้ง 
หมายเหตุ 

  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ต่อ) 

   ๔. ให้สอบสอนโดยเลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งได้แก่ รายวิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง, รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กฎหมาย
ลักษณะพยาน 
  ๕. โดยคุณวุฒิการศึกษาต้องสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนดได้  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   

  

๓ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๓.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 

 
๒ 

 
  ๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้าน 
วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุม หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง  
  ๒. โดยคุณวุฒิการศึกษาต้องสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนดได้  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

 
๓ ก.ย. ๖๑ 

 

 



- ๙ - 
 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง สังกัด/หลักสูตรหรือสาขาวิชา จ านวน 

(อัตรา) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง วันที่บรรจุ

แต่งตั้ง 
หมายเหตุ 

๔ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
๔.๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 

 
๓ 

 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ทางด้านสุขภาพและ
ความงาม เภสัชวิทยา เภสัชเคมี วิทยาศาสตร์การชะลอวัย การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
  ๒. มีพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  ๓. กรณีไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ขอให้มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
  ๔. โดยคุณวุฒิการศึกษาต้องสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   
ก าหนดได้  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 

 
๓ ก.ย. ๖๑ 

 

 


