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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ  

ตำแหนงอาจารย ประจำปงบประมาณ 2564 
************************************ 

ดวย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงคเปดรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหนงอาจารย ประจำปงบประมาณ 2564 ฉะนั้น  
อาศัยอำนาจตามความมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอบังคับสถาบันเทคโนโลย ีพระจอมเกลาเจาค ุณทหารลาดกระบัง วาด วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหนงอาจารย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ตำแหนงที่เปดรับสมัคร    

  1.1 ตำแหนง อาจารย     จำนวน 53 อัตรา 

  1) คณะบริหารธุรกิจ      จำนวน   5  อัตรา 
 2) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี   จำนวน   4  อัตรา 
 3) คณะทันตแพทยศาสตร (โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร) จำนวน   2  อัตรา 
 4) คณะเทคโนโลยีการเกษตร     จำนวน   4  อัตรา 
 5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     จำนวน   2  อัตรา 
 6) คณะแพทยศาสตร      จำนวน   3  อัตรา 
 7) คณะศิลปศาสตร       จำนวน   1  อัตรา 
  8) คณะวิทยาศาสตร      จำนวน   5  อัตรา 
 9) คณะวิศวกรรมศาสตร     จำนวน  14 อัตรา 
 10) คณะสถาปตยกรรมศาสตร     จำนวน   3  อัตรา 
 11) คณะอุตสาหกรรมอาหาร     จำนวน   1  อัตรา 
 12) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    จำนวน   6  อัตรา 
 13) วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา   จำนวน   1  อัตรา 
 14) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต     จำนวน   2  อัตรา 

      รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ 

  2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 ผู ประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเปนพนักงานสถาบัน ตองไมมีลั กษณะตองห  าม  

ตามขอ 10 ของขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี ้
        10.1  คุณสมบัติทั่วไป 

 (1)  ทุกสัญชาติ 
 (2)  มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ  
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 (3) เปนผูเลื ่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 (4)  อื่นๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด 
10.2  ลักษณะตองหาม 

 (1)  เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 
 (2) เป นคนว ิกลจร ิต หร ือจ ิตฟ นเฟ อนไม สมประกอบ หร ือเป นคนเสม ือน 

ไรความสามารถ หรือเปนโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. หรือเปนโรคตามที่กำหนดในประกาศของ ก.บ.สจล. 

 (3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืน ๆ 

 (4)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม 

 (5)  เปนกรรมการ หรือผูดำรงตำแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 (6)  เปนบุคคลลมละลาย 

 (7)  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด

ที่ไดกระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

 (8)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

 (9)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม

ขอบังคบันี้หรือกฎหมายอ่ืน 

 (10) เคยกระทำการทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

 (11) เคยเปนพนักงานสถาบันหรือขาราชการในสังกัดของสถาบันและพนสภาพการเปน

พนักงานสถาบันหรือขาราชการ ดวยเหตุเกษียณอายุกอนกำหนดหรือไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

 (12) อื่น ๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด 

  ผูมีลักษณะตองหามตามขอ 10.2 (1) ใหมีสิทธิ์สมัครสอบแขงขันหรือคัดเลือกได แตจะเขา
ปฏิบัติงานเปนพนักงานสถาบันในตำแหนงที่สอบแขงขันหรือคัดเลือกไดตอเมื่อพนจากตำแหนงทางการเมืองแลว 

3.  คะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 

       3.1 โดยผูสมัครเขาเปนพนักงานสถาบันตำแหนงวิชาการ ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ตองมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งตามเกณฑ 

และการใชผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการสมัคร ตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่กำหนดไวใน

เอกสารแสดงผลการสอบ  ดังนี ้

 3.1.1  ผลการสอบ TOEFL 

    (1) TOEFL (Paper Based)     ไมต่ำกวา 500  คะแนน 

    (2) TOEFL (Computer Based)  ไมต่ำกวา 173  คะแนน 

    (3) TOEFL (Internet Based)  ไมต่ำกวา  61   คะแนน 

 3.1.2  ผลสอบ IELTS    ไมต่ำกวา  5.0  คะแนน 
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 3.1.3  ผลสอบ CU-TEP   ไมต่ำกวา  60   คะแนน 

 3.1.4  ผลสอบ KMITL-TEP    ไมต่ำกวาระดับ B1    

 3.2  ยกเวนกรณีท่ีสำเร็จการศกึษามาจากสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ 

 3.3  ยกเวนกรณีท่ีปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยประจำ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

4.  หลักฐานท่ีใชในการสมัคร 

 4.1   ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบัน พรอมกรอกรายละเอียดครบถวน 

 4.2  สำเนาใบปริญญาบัตร  หรือสำเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ            
ผลการศึกษาแลว ท้ังระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตร ี

 4.3    สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเปนรายวิชา ทั้งปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี  

 4.4   สำเนาใบแสดงผลภาษาอังกฤษ (ยกเวนกรณีจบการศึกษาจากตางประเทศ) 

 4.5   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 4.6   สำเนาทะเบียนบาน 

 4.7   สำเนาหนังสือรับรองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร       
ใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอ่ืน ๆ (เฉพาะเพศชาย) 

 4.8    ใบรับรองแพทย มีอายุไมเกิน 1 เดือน 

 4.9   ประวัติสวนตัวและผลงาน (Resume หรือ CV) 

 4.10 หนังส ือร ับรองการทำงาน กรณีบุคคลที่ปฏิบัติหนาที ่เปนอาจารย ประจำ  
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ถามี) 

 4.11  สำเนาเอกสารอ่ืน ๆ เชน ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอ่ืนๆ (ถามี) 

 4.12  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 

หมายเหตุ   (1) การสมัครทางอีเมลใหใชสำเนาสำหรับการสมัคร พรอมลงลายมือชื ่อสำเนาถูกตอง  
ใหรวมเอกสารไฟล .pdf เปนไฟลเดียว พรอมติดรูปถายใหเรียบรอย (จัดลำดับเอกสารตามขอ 4.1 – 4.12) 

                 (2) หากเอกสารอยางใดอยางนึงไมครบถวน ใหถือวาการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ 

  5.  คาธรรมเนียมการสมัคร 

  ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามรอยบาทถวน)  
และสถาบันจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ  

รายละเอียดการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย สาขา เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ชื่อบญัช ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เลขท่ีบัญช ี 088-2-11066-5  ประเภทบัญช ี ออมทรัพย 

  6.  เง่ือนไขการสมัคร 

 6.1  ผูสมัครสอบคัดเลือก ตองรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเอง วาเปนผูมีคณุสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ลงใน 
ใบสมัคร พรอมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน สำเนาเอกสารหลักฐานใหผูสมัครเขียนคำรับรอง
สำเนาถูกตอง พรอมลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือ
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ตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัคร อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ์เขารับ
การสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ รวมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบไมครบถวนใหถือวาการสมัครสอบครั้งนี ้เปน
โมฆะและสถาบันจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร 

 6.2  เปนหนาที่ของผูสมัครท่ีจะตองติดตามประกาศตาง ๆ ของสถาบัน 
 6.3  ผูที่ผานการสอบในวันที่บรรจุจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงาน
ราชการ หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

 6.4  การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาว ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ ่มเติม พ.ศ. 2551 ดังนั ้น หากผู สมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จ  
ตอเจาหนาที่พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137ดแนบทายประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอม 

  7.  กำหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ 

  ผ ู ประสงคจะสมัครเขาสอบคัดเล ือกสามารถ Download ใบสมัครไดท ี ่เว ็บไซต 
www.hr.kmitl.ac.th หรือขอรับใบสมัครไดที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

 7.1  วันและเวลาที ่เปดรับสมัคร ตั ้งแตบัดนี้ ถึงวันที ่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ในวันและเวลาทำการ ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเวนวันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ   

 7.2  สถานที่รับสมัครและวิธียื่นใบสมัคร  ดังนี ้

     (1)  สมัครดวยตนเอง ยื ่นใบสมัครที ่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวพรอมเอกสาร         
การสมัครไดที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ติดตอเบอรติดตอ 02-329-8000 ตอ 3272 

     (2)  สมัครทางอีเมล hr@kmitl.ac.th สงใบสมัครที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลว พรอมแนบ
เอกสารการสมัครใหครบถวน รวมถึงหลักฐานการโอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ สงมาที่ อีเมล: hr@kmitl.ac.th  
โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถาบัน สายวิชาการ – พรอมระบุชื่อผูสมัคร”เทานั้น สามารถ
ติดตอ โทรศัพท 02-329-8000 ตอ 3272 

หมายเหตุ กรณีผูสมัครพำนักอยูตางประเทศ ใหสามารถชำระคาสมัคร ณ วันสัมภาษณได โดยตองอีเมลแจง 
พรอมแสดงหลักฐานที ่เกี ่ยวของ ซึ่งเจาหนาที่จะพิจารณาเปนรายกรณีไป ทั้งนี ้จะมีการแจงกลับเพื่อเปน 
การยืนยันการสมัครผานทางอีเมลไปยังผูสมัคร 

 8. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคดัเลือก 

   สถาบันจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและวันเขารับการประเมินในภาคความ

เหมาะสมกับตำแหนง ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ 2564 ทางเว็บไซต www.hr.kmitl.ac.th  

9.  หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

        ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตำแหนงดวย 

วิธีการสัมภาษณ หรือสอบสอน หรือทดลองปฏิบัติการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และผูผาน 

การคัดเลือกตองไดคะแนนรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยของคณะกรรมการคัดเลือกไมต่ำกวารอยละ 60 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ 

ตำแหนงอาจารย ประจำปงบประมาณ 2564 

อัตราเลขที่ คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

1. คณะบริหารธุรกิจ 

921(ร) ปริญญาเอก 
ทางดานเศรษฐศาสตร  Data Science 
หรือ Econometrics 

- ศึกษาวิชาเศรษฐมิติ ไมนอยกวา 4 วิชา  
- มีวิทยานิพนธ ใชเครื่องมือทางเศรษฐมิติ  
- มีผลงานตีพิมพไมนอยกวา 3 เรื่อง 
ภาระงาน 
- ทำการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการ 
- ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ 1 เรื่อง เปนอยางนอย 
 

922(ร) ปริญญาเอก 
ทางการบัญชี  
หรือ การเงนิ  
หรือ สาขาที่เก่ียวของ  

- ตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาวิชาการเงนิหรือบัญชี  
- ถามีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวของจะไดพิจารณาเปนพิเศษ เชน CPA, CFA หรือ มีตำแหนง
ทางวิชาการในสาขา การเงนิ/บัญชี และสามารถสอนเปนภาษาอังกฤษได 
ภาระงาน 
- ทำการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
- ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ 1 เรื่อง เปนอยางนอย 
- งานสอน, งานวิจัย, งานบรกิาร, งานวิชาการ และงานที่ไดรับมอบหมายอื่น ๆ 
 

923(ร) ปริญญาเอก 
สาขาการประกอบการ  
หรือ บริหารธุรกิจ  
หรือ สาขาที่เก่ียวของกับการประกอบการ  

- สามารถสอนเปนภาษาอังกฤษได 
ภาระงาน 
- ทำการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
- ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ 1 เรื่อง เปนอยางนอย 
- งานสอน, งานวิจัย, งานบริการ, งานวิชาการ และงานที่ไดรับมอบหมายอื่น ๆ 
 

924(ร) ปริญญาเอก 
สาขา Logistics and supply chain หรือ
วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ  

- มีประสบการณการทำงานในอุตสาหกรรม หรือ ตำแหนงทางวิชาการดาน Logistics and supply chain 
หรือ ดานท่ีเก่ียวของ และ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี หรือ โท ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม บริหาร
อุตสาหกรรม บริหารเทคโนโลยี หรือ สาขาที่เก่ียวของ และสามารถสอนเปนภาษาอังกฤษได 
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1. คณะบริหารธุรกิจ 

ภาระงาน 
- ทำการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
- ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ 1 เรื่อง เปนอยางนอย 
- งานสอน, งานวิจัย, งานบริการ, งานวิชาการ และงานที่ไดรับมอบหมายอื่น ๆ 
 

925(ร) ปริญญาเอก 
ทางดานบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการ
จัดการการเงนิ บัญชี ธุรกิจระหวางประเทศ 
การตลาด การจัดการนวัตกรรม  
หรือการจัดการการเปนผูประกอบการ  
 

- ตองจบปริญญาโท MBA  
- มีความสามารถในการถายทอด การสอนทั้งแบบออนไลน คลาสรูม เปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
- มีความสามารถออกแบบในการสอนแบบ active learning, problem base learning, project base 
learning 
- มีประสบการณการสอนแบบนานาชาติอยางนอย 1 ป หากไมมีประสบการณตองผานการสอบสาธิตการสอน
จากคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
- มีประสบการณในการทำงานภาคธุรกิจ เอกชน จากบริษัทขามชาติ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
ภาระงาน 
- ทำการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)  
- ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ 1 เรื่อง เปนอยางนอย 
- ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ 1 เรื่อง เปนอยางนอย 
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2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1390  ปริญญาเอก 
ทางดานหุนยนต  
หรือหุนยนตอุตสาหกรรม 
หรือระบบอัตโนมัติ  
หรือแมคคาทรอนิกส  
หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  

สังกัด ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม 
- ตองมีคุณวุฒิปริญญาตร ีหรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  
ปริญญาใดปริญญาหนึ่งที่เทียบเคียง ไดในสาขาวิชาหุนยนต หรือหุนยนตอุตสาหกรรม  
หรือระบบอัตโนมัติ หรือระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือแมคคาทรอนิกส 
 

1429  ปริญญาเอก 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและ
ปญญาประดิษฐ  
หรือสาขาวิชาปญญาประดิษฐ  
หรือสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส  
หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   

สังกัด ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม 
- มีความเชี่ยวชาญดานการประยุกตใชปญญาประดิษฐในงานภาคอุตสาหกรรมและการสรางนวัตกรรมการ
เรียนรู 
 

1427  ปริญญาเอก 
หรือเทียบเทา  
สาขาวิชาทางดานหลักสูตรและการสอน  
วิจัยและการวัด-ประเมินผล 

สังกัด ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร
ตามหล ัก เกณฑ ท ี ่ก ํ าหนดในการพ ิจารณาแต งต ั ้ ง ให บ ุคคลด ํารงต ํ าแหน งทางว ิชาการ อย  า งน อย  
3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ” 
ขอกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพ่ือปฏิบัติงาน ดงันี ้
1. ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  สอนรายวิชาที่เกี่ยวของดังนี ้
- การพัฒนาหลักสูตร 
- การวิจัย การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
2. ภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 
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2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1428  ปริญญาเอก 
ทางครุศาสตรอุตสาหกรรม  
สถาปตยกรรมศาสตร  
ในสาขาวิชาสถาปตยกรรม  
นวัตกรรมอาคาร เทคโนโลยีอาคาร 
สถาปตยกรรมเขตรอน  
หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ   

สังกัด ภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
หรือคุณวุฒิที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีอาคาร  
วัสดุกอสราง  
วัสดุศาสตร  
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร  
เทคโนโลยีการกอสราง  
การบริหารงานโครงการ 
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3. คณะทันตแพทยศาสตร (โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร) 

1414 

1415  

ทันตแพทยผูมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

1. คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ

ปริญญาเอก 

2. หรือปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางทันตกรรม 

หรือ วิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับทันตกรรม 

3. ไดรับอนุมัติบัตร/วุฒิบัตรแสดงความรูความ

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

  

- มีความสามารถในการสอนและถายทอดความรูเปนอยางดี และสามารสอนเปนภาษาอังกฤษ 

- มีประสบการณดังตอไปนี้ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  1) มีผลงานทางวิชาการ และมีประวัติการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง 

  2) มีประสบการณทำงานวิจัยในตางประเทศ 
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อัตราเลขที่ คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

709 
 

ปริญญาเอก 
ทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
หรือวิทยาศาสตรการประมง 
หรือเทคโนโลยีชีวภาพ 
หรือโรคสัตวน้ำ  
หรือทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวน้ำ  
หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ  

- มีความชำนาญทางดานโรคสัตวน้ำและสุขภาพสัตวน้ำ 
ภาระงาน 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง 
สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทางดานโรคสัตวน้ำทำงานวิจัยและเผยแพรผลงาน งานบริการ
ทางวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการผลิตสัตวน้ำและการจัดการ
ทรัพยากรประมง (ในชุดวิชาหลักการตรวจสขุภาพสัตวน้ำและการจัดการสขุภาพสัตวน้ำ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรการประมง (โรคสัตวน้ำ)) 

691 
 

ปริญญาเอก 
ทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  
- หรือมีรายวิชาเรียนที่เก่ียวกับการ smart farm 
- หรือทำวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เก่ียวของกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ/ประมงอยางชาญ
ฉลาด (Smart farm) 
ภาระงาน 
สังกัด หลกัสูตรกลางของคณะ 
ขอบขายความรับผิดชอบที่คณะมอบหมาย เก่ียวกับการผลิตสัตวน้ำแบบครบวงจรดวยเทคโนโลยี รับผิดชอบ 
Project based ทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำอยางชาญฉลาด/สอนและวิจัย การผลิตปลาน้ำจืด เพ่ือจำหนาย
แบบครบวงจร/สอนและวิจัย เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำและเศรษฐกิจแบบครบวงจร/สอนวิชาที่มีเนื้อหา
เก่ียวของกับระบบการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบอัจฉริยะ 

1430 
 

ปริญญาเอก  
สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร 
หรือเกษตรศาสตรหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ  
 

- ทำงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางดานวัชพืชหรืออารักขาพืช  
- มีการเรียนรายวิชาที่เก่ียวของกับวัชพืชหรืออารักขาพืชในระดบัปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกไมนอยกวา 6 
หนวยกิต 
ภาระงาน 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
1. สอนและรวมสอนในรายวิชาที่เก่ียวกับวัชพืชและการจัดการวัชพืช การอารักขาพืช หรือรายวิชาที่เก่ียวของใน
หลักสูตร วท.บ จำนวน 3 
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4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตร และมีงานสอนรายวิชาดังนี้ 
   1.1 วิชาวัชพืชและการจัดการ 
   1.2 วิชาการจัดการปจจัยและผลิตและศตัรูพืช 
   1.3 วิชานวัตกรรมสารจากธรรมชาติเพ่ือการเกษตร       
   1.4 วิชาอัลลีโลพาที (หลักสูตร วท.ม.(เกษตรศาสตร)) 
   1.5 วิชาอัลลีโลพาทีข้ันสูง (หลักสูตร ปร.ด. (เกษตรศาสตร)) 
   1.6 วิชาเทคโนโลยีสารกำจัดวัชพืชขั้นสูง (หลักสูตร วท.ม.และปร.ด.(เกษตรศาสตร)) 
2. รวมสอนและเปนอาจารยที่ปรึกษาในรายวิชาสัมมนาและสหกิจศึกษา 
 

1431 
 

ปริญญาเอก  
สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร  
หรือเกษตรศาสตร ทางดานโรคพืชวิทยา 
หรือดานอารักขาพืชที่เปนสาขาวิชาเอกโรคพืช
วิทยาหรือสาขาที่เก่ียวของ 

- ทำงานวิจัยระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเกี่ยวของกับไวรัสหรือไสเดือนฝอยสาเหตุโรคพืช  
- มีการเรียนรายวิชาที่เก่ียวของกับโรคพืชในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ภาระงาน 
สงักัด ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
1. สอนและสอนในรายวิชาที่เก่ียวกับโรคพืชและการปองกันกำจัด หรือ 
รายวิชาที่เก่ียวของในหลักสูตร วท.บ.รวม 3 หลักสูตร วิชาสอน มีดังนี้ 
    1.1 โรคพืชวิทยาและการจัดการโรคพืช 
    1.2  การใชจุลินทรียเพื่อเพ่ิมผลผลิตของพืช 
    1.3 วิชาความสัมพันธระหวางพืช-ไวรัสและพาหะ(หลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด.(เกษตรศาสตร)) 
    1.4 ไสเดือนฝอยวิทยาขั้นสูง (หลักสูตร วท.ม.และปร.ด.(เกษตรศาสตร)) 
    1.5 วิชาความสัมพันธระหวางพืชและเชื้อสาเหตุในทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา (หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด.
(เกษตรศาสตร)) 
2. รวมสอนและเปนอาจารยที่ปรึกษาในรายวิชาสัมมนาและสหกิจศึกษา 
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5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1469 
1050 

ปริญญาเอก 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาการคอมพิวเตอร  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร  
ระบบสารสนเทศ (Information 
Systems/MIS)  
และสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

1. หากมีความรูความสามารถ และหรือประสบการณการทำงานท่ีเก่ียวของกับเรื่องตอไปนี้ จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ 

 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)  
o งานประยุกตปญญาประดิษฐดานตางๆ เชน traffic management, digital forensics,  

fin-tech, healthcare, social sensing, AI in games, etc. 
o งานเฉพาะทางดานปญญาประดิษฐ  เชน machine vision, natural language processing, 

chatbot, IoT-AI, robotics, etc. 

 การเรียนรูดวยเครื่อง (Machine Learning) และการเรียนรูเชิงลึก (Deep Learning) 

 การพัฒนาระบบตัวแทนอัจฉริยะ (Intelligent agents systems) ระบบใหคำแนะนำ 
(Recommendation systems) การประมวลผลสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน (Online social 
media information processing) 

การประมวลผลบนคลาวด (Cloud computing) การพัฒนาซอฟตแวรดวยวิธีการ Micro services (Micro 
services software development)  
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6. คณะแพทยศาสตร 

1389 
1421 
1468 

คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต  
และวุฒิบัตรแสดงความรูชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ  
หรือคุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาที่
เก่ียวของ 
- Internal Medicine including Medical Sub-
Specialties 
- Surgical Specialties including 
Orthopedics, Ophthalmology, 
Otolaryngology, Head and Neck surgery   
- Pediatrics 
- Obstetrics and Gynecology 
- Family Medicine or Rehabilitation 
Medicine 
- Anatomical Pathology, Clinical 
Pathology or Laboratory Medicine 
- Radiology or Nuclear Medicine 
- Psychiatry or Clinical Psychology 
 

คะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 

(1) ผลการสอบ TOEFL  

    TOEFL (Paper Based)     ไมต่ำกวา 550 คะแนน 

    TOEFL (Internet Based)  ไมต่ำกวา 80 คะแนน 

(2)  ผลสอบ IELTS Academic  ไมต่ำกวา 6.5 คะแนน 
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7. คณะศลิปศาสตร 

1214 ปริญญาเอก 

สาขาวิชาการโรงแรมสาขาการจัดการ 

การทองเท่ียวแบบบูรณาการ 

หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

1) มีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา และ/หรือการทำงานในสายงานดานการโรงแรมมากกวา 1 ป 

2) มีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับการรับสมัคร (ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองไมเปนสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 
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8. คณะวิทยาศาสตร 

1472 ปริญญาเอก 
สาขาเคมีอนินทรยี 
สาขาเคมี  
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

1. ตองมีประสบการณทำงานวิจัยในตางประเทศ     
2. มีวิทยานิพนธเนนทางเคมีอนินทรีย   
3. มีผลงานทางวิชาการและมีประวัติการตีพิมพผลงานวิจัย เนนทางเคมีอนินทรีย ในวารสารระดับนานาชาติท่ีมี
คณุภาพสูง 
4. มีความสามารถในการสอนและถายทอดความรูเปนอยางดี โดยสามารถสอนเปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
5. มีศักยภาพในการสรางความรวมมือในระดับนานาชาติ   
 

1403 ปริญญาเอก 
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม  
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

1. มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
2. มีผลงานทางวิชาการ และประวัติการตีพิมพผลงานวิจัย ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ
วิทยาศาสตร  สิ่งแวดลอม หรือวิศวกรรมศาสตรสิ่งแวดลอม  ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 
3. มีความสามารถในการสอนและถายทอดความรูเปนอยางดี โดยสามารถสอนเปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
4. ถามีประสบการณตอไปนี้จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  
    4.1 มีประสบการณการทำงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไมนอยกวา 5 ป หรือ 
    4.2 มีศักยภาพในการสรางความรวมมือในระดับชาติและนานาชาต ิ    
 

1042 ปริญญาเอก  
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
(Food Science and Technology)  
หรือสาขาวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering) 
หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
หรือสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร (Argo-Industrial Technology 
Management) 

1. ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาจากตางประเทศ หรือผูสมัครที่สำเร็จ
การศึกษาปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ตองมีประสบการณทําวิจัยในระหวางการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctoral Research) หรือการทําวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship) จากตาง
ประเทศ    
2. ผูสมัครตองทําวิทยานิพนธเนนทางดานอุตสาหกรรมอาหาร โดยเนนเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารหรือ วิทยา
ศาสตรอาหาร หรือจุลชีววิทยาอาหาร หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑทางดานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ กระบวนการ
แปรรูปอาหาร 
3. ถาผูสมัครเปนผูมีความรูและประสบการณเพ่ือการสอนทางดานนวัตกรรม การสรางนวัตกรรมการจัดการ 
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8. คณะวิทยาศาสตร 

หรือสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม
เกษตร 
(Agro-Industrial Product Development) 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 

โรงงานอุตสาหกรรม มาตราฐานอุตสาหกรรม เชน  ISO, HACCP, GMP และ Halal เปนตน หรือมีประสบการณ
เก่ียวกับการขอลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

1426 ปริญญาเอก  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาดานคอมพิวเตอรอื่นๆ 

ความรูความสามารถ 
1. Machine Learning และ 
2. Deep Learning  และ 
3. MVC (Model / View /Control) Programming หรือ Python Programming หรือ 
    R Programming  และ 
4. Database System หรือ Data Warehouse หรือ  Big Data 
 

1473 ปริญญาเอก 
สาขาฟสิกส  
สาขาฟสิกสประยุกต  
สาขาฟสิกสวิศกรรม  
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

1. มีผลงานทางวิชาการ และประวัติการตีพิมพ ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับสาขาที่จบการศึกษามาในวารสาร
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ 
2. มีความสามารถในการสอนและถายทอดความรูเปนอยางดี 
3. มีประสบการณดังตอไปนี้ จะไดรบัการพิจารณาเปนพิเศษ 
   - Embedded System 
   - Analog and Digital Circuit Designed 
   - Computer Aided Programming: PCB Design, Virtual Instruments, Engineering Drawing 
software 
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9. คณะวิศวกรรมศาสตร 

1438 ปริญญาเอก 
วิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

1439 ปริญญาเอก 
Computer Science หรือ Electrical and 
Computer Engineering  
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
เชี่ยวชาญดาน Software Engineering หรือ Enterprise Architecture 

1440 
1441 
1442 
1443 

ปริญญาเอก 
Structural Engineering, Rural Engineering 
วิศวกรรมโครงสรางวิศวกรรมโยธา  
หรือ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (สหวิทยาการ) 
วิศวกรรมแหลงน้ำ 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
เชี่ยวชาญระบบราง เนนความรูดานระบบราง เนนงานวิจัยและความเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมและแหลงน้ำ 

1444 
1445 

ปริญญาเอก 
วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, 
วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส, 
วิศวกรรมหุมยนต,  
วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ, วิศวกรรมชลประทาน,  
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 

1446 ปริญญาเอก 
วิศวกรรมเครื่องกล 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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9. คณะวิศวกรรมศาสตร 

1447 ปริญญาเอก 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรรมชีวการแพทย 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 
เนนงานวิจัยดาน Biomedical Instrumentation, Medical Device, Biomedical Electronics, 
Biomedical Signal Processing 

1448 
 

ปริญญาเอก 
Electrical Engineering, Mechatronics, 
Engineering (Major Computer Science 
Engineering) AI Engineering, Data Science, 
Machine and Mechanical Engineering, 
Manufacturing Engineering 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

สังกัด สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ (SIIE) 
เนนงานวิจัยดาน Industrial Engineering, Automation, Robotics, Advanced Manufacturing หรือ 
Manufacturing Technology, Data Science หรือ Data Analytics, Logistics and Supply Chain หรือ 
Human Machine Interface 

1450 ปริญญาเอก 
Information Technology, Software 
Engineering, Electrical Engineering, 
Computer Engineering, Computer 
Science, Data Science 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

สังกัด สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ (SIIE) 
เนนงานวิจัยดาน Digital Signal Processing, Natural Language Processing, Cybersecurity, Computer 
Vision, Computer Graphics & Game Design, Security System 

1470 
1471 

ปริญญาเอก 
วิศวกรรมการเงิน 
วิทยาศาตร สาขาคณติศาสตรการเงิน 
คณิตศาสตรประกันภัย วิทยาการขอมูล 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

สังกัด สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ (SIIE) 
เนนงานวิจัยดานวิศวกรรมการเงิน คณติศาสตรการเงิน เทคโนโลยีการเงนิ 
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10. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

1451 ปริญญาเอก 
ทางดานสถาปตยกรรมภายใน/การออกแบบ
ภายใน  หรือสถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาที่
เก่ียวของ  

สังกัด ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน 
1. ตองสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ในสาขาสถาปตยกรรมภายใน/การออกแบบภายใน หรือสถาปตยกรรม หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวของ  
2. ตองสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาสถาปตยกรรมภายในหรือออกแบบตกแตงภายในหรือมัณฑนศิลป 

1452 ปริญญาโท / เอก 
ทางดานการออกแบบกราฟก การออกแบบ 
มัลติมีเดีย การออกแบบตัวอักษร การออกแบบ
ดิจิทัล หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

สังกัด ภาควิชานิเทศศิลป 
1. มีประสบการณการทำงานในดานการออกแบบกราฟกในหลากหลายรูปแบบ เชน  
การออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบแอพพลิเคชั่น การออกแบบดิจิทัลมีเดยี การออกแบบ UI UX  หรือมี
ประสบการณทำงาน ในสายงานเก่ียวกับการตลาดเชิงสรางสรรค การโฆษณา หรือสายงานที่เก่ียวของไมนอยกวา 
5 ป และมีประสบการณสอนไมนอยกวา 5 ป 
2. เปนผูมีความรูดานนิเทศศิลปท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งน้ีสามารถสอนไดตั้งแตระดับพ้ืนฐานจนถึงการ
สรางสรรคระดบัสูง สามารถพูดคุยงานกับนักศึกษาเปนรายบุคคลได 

1453 ปริญญาโท / เอก 
ทางดานภาพยนตร และดิจิทัล มีเดีย  
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

สังกัด ภาควิชานิเทศศิลป 
1. มีประสบการณการทำงานดานภาพยนตรหรือดิจิทัล มีเดีย หรือสายงานที่เก่ียวของ เชน งานถายทำ
ภาพยนตร งานแอนิเมชัน งานวิชวลเอฟเฟกส ไมนอยกวา 5 ป 
2. เปนผูมีความรูดานภาพยนตรหรือดิจิทัล มีเดีย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถสอนไดตั้งแต
ระดับพื้นฐานจนถึงการสรางสรรคระดับสูง 
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11. คณะอุตสาหกรรมอาหาร 

1455 ปริญญาเอก 
พัฒนาผลิตภัณฑ  
(Product Development)  
หรือเทคโนโลยีการบรรจุ  
(Packaging Technology)  
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

1. มีความสามารถในการสอนและถายทอดความรูไดเปนอยางด ีและสามารถสอนเปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี
2. มีผลงานทางวิชาการ และมีประวัติการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพสูง 
3. มีความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติ หรือเนนงานวิจัยตอไปนี้จะพิจารณาเปนพิเศษ 
- มีประสบการณทำงานดานงานพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการออกแบบ หรือการผลิตบรรจุภัณฑใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 
- มีประสบการณในการทำงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในเชิงการสรางนวัตกรรม หรือการ
วิเคราะหหากระบวนการที่เหมาะสม เพื่อเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑอาหาร 
- มีประสบการณในการทำงานงานวิจัยเกี่ยวของกับบรรจุภัณฑเพื่อความยั่งยืน หรือการออกแบบบรรจุภัณฑท่ี
สามารถลดการสูญเสียผลิตผลทางการเกษตร หรือสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
- มีทักษะในการบูรณาการดานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร บรรจุภัณฑ และการประกอบอาหาร 
- มีประสบการณดานการวางแผนงาน และการบริหารจัดการใหกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ภาระงาน 
-ปฏิบัติหนาที่การสอนดานวิชาการ ในสาขาวิชาตามที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงปฏิบัติหนาที่ที ่ปรึกษาใหแก
นักศึกษา ใหคำปรึกษาดานวิชาการ ดานกิจกรรมตางๆ 
-ปฏิบัติหนาที่ดานงานวิจัยทางวิชาการท่ีสามารถนำไปสูการประยุกตไปใชประโยชนไดจริง 
-ปฏิบัติหนาที่ดานงานเพื่อสังคมใหแกหนวยงานภายนอกสถาบัน โดยสรางผลตอบแทนดานชื่อเสียง เกียรติยศ 
และ/หรือรายไดใหแกสถาบัน 
- ปฏิบัติงานในภารกิจตางๆ หรือภารกิจที ่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 

ขอบเขตความรับผิดชอบ: 
- ใหความรูแกนักศึกษาทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ หรือทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
- ใหความรูแกบุคคลทั่วไปทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ในการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมตาง  ๆท่ีไดรับมอบหมาย 
- รับผิดชอบในภาระงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือจากขอกำหนดของสถาบัน 
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12. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

1406 ปริญญาเอก 
สาขาวิชาการตลาด การเงินการธนาคาร  เศรษฐศาสตร บัญชีการโรงแรมและทองเที่ยว สาขาการจัดการโลจิสติกสและซัพพรายเชน หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเก่ียวของ 

1061 ปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

943 ปริญญาเอก 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ ภาษาอังกฤษธุรกิจ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกตหลักสูตรและการสอน 
(การสอนภาษาอังกฤษ) ศิลปศาสตร (ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ (ตองสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

1062 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ 

1454 ปริญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ 

1474 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

13. วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา   
1423 ปริญญาเอก 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม บริหาร เศรษฐศาสตร การจัดการ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมทางการศึกษา 

14. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   
1074 
1405 

ปริญญาเอก 
สาขา Entrepreneurship research in music entertainment industry 
สาขา Music Technology research in AI, Recording Technique, Virtual Reality, Sound Synthesis Method 
สาขา Media Arts and Sciences, Creative Music Practice/ Creative Practice and Critical Inquiry/ Creative of Music and Sound, Computer and 
mediated Communication 

 


