
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง  การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ 
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ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้ประกาศรับสมัคร

คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ  ไปแล้ว นั้น 
 

 บัดนี ้การด าเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู้
ได้รับคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ให้ผู้ได้รับคัดเลือกไปรายงานตัวที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมารธิราช กองทรัพยากรบุคคล อาคาร
บริการ 1 ชั้น 2  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นก าหนดนี้
แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจ้างจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล ที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด และมหาวิทยาลัยก าหนดให้
เริ่มไปปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
 
 บัญชีคัดเลือกนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในเงื่อนไขการรับ
สมัครเดิมและมีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในเงื่อนไขนั้นเป็นอันยกเลิก 
 

อนึ่ง ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องน าคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ในรายการต่อไปนี้  

รายการ 
การทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนขั้นต ่า 

วุฒิปริญญาเอก วุฒิปริญญาโท 
TOEFL  Paper 550 510 
TOEFL CBT 213 180 
TOEFL IBT 79 64 
CU-TEP 75 60 
TU-GET 550 440 
KU-EPT 65 52 
IELTS 6.5 5 
TOEIC 700 600 

STOU-EPT (E-Testing) แต่ละ Part ไม่ต่ ากว่าระดับ B2 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันที  22 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกสังคมศึกษา  
     1. ปริญญาเอกทางการสอนสังคมศึกษา หรือ   
     2. ปริญญาเอกทางหลักสูตรและการสอน เน้นการสอนสังคมศึกษา หรือปริญญาเอกทางด้านการศึกษา   
โดยมีพ้ืนปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางการสอนสังคมศึกษา หรือ 
     3. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 หรือ 2 
     4. มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษา 
     5. มีผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   
  นายวสันต์ สรรพสุข   
 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกภาษาไทย  
     1. ปริญญาเอกทางด้านหลักสูตรและการสอน โดยมีพ้ืนปริญญาโท หรือปริญญาตรีทางการสอนภาษาไทย
หรือภาษาไทย หรือ  
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1    
     3. มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยระดับใดก็ได้เป็น เวลา 1 ปี 
     4. มีผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
     1. ปริญญาเอกทางด้านการแนะแนว หรือเชิงจิตวิทยา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1     
     3. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ  5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
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แขนงวิชาบริหารการศึกษา  
     1. ปริญญาเอกทางด้านบริหารการศึกษา หรือ  
     2. ปริญญาเอกที่ท าดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา โดยมีพ้ืนปริญญาโทและตรีทางการบริหาร-
การศึกษา และ 
     3. มีประสบการณ์การสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
     4. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ  5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
     1. ปริญญาเอกทางด้านการวัดผล หรือการประเมินผล หรือการทดสอบ หรือการวิจัยและสถิติทาง 
การศึกษา หรือ  
     2. มีประสบการณ์การสอน หรือการท างานด้านการวัดและประเมินผล การวิจัยอย่างน้อย 1 ปี  
     3. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ  5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

1. ปริญญาเอกทางสารสนเทศศาสตร์ เช่น บรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์/ สารสนเทศศึกษา/  
การจัดการสารสนเทศ หรือศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือ 
2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
3. มีผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทาง

วิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560* (อาจเป็นผลงานร่วม) จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 
* ได้แก่ งานวิจัย บทความทางวิชาการ ต ารา หนังสือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนๆ 
 
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
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แขนงวิชาไทยคดีศึกษา  
     1. ปริญญาเอกทางด้านประวัติศาสตร์/ ปรัชญา/ ศาสนา/ มานุษยวิทยา ซึ่งท าวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมไทย หรือ 
     2. ปริญญาเอกทางด้านภาษาไทย/ วรรณคดีไทย หรือ 
     3. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 หรือ 2 
     4. หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไทยคดีศึกษาจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
      5. มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560* (อาจเป็นผลงานร่วม) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ 
งานวิจัย บทความทางวิชาการ ต ารา หนังสือ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ 
  

  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
บริหารธรุกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธรุกิจและการบริการ   
     1. ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน การตลาด การจัดการ และการบริการ โดยมีพ้ืนปริญญาโททาง
บริหารธุรกิจ หรือ ปริญญาโท ทางตรงด้านการเงิน การตลาด การจัดการ และการบริการ หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     3. มีประสบการณ์การสอน การวิจัย และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก หรือที่ปรึกษาร่วม ของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอกและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติอย่างน้อย 3 
ผลงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
     4. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ  5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  

  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกจิและการบริการ  
     1. ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน การตลาด การจัดการ และการบริการ โดยมีพ้ืนปริญญาโททาง
บริหารธุรกิจหรือ ปริญญาโททางตรงด้านการเงิน การตลาด การจัดการ และการบริการ หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     3. มีประสบการณ์การสอน การวิจัยและการเป็นที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาระดับปริญญาเอก และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติอย่างน้อย 3 ผลงานจะได้รับพิจารณาเป็น
พิเศษ  
     4. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ  5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
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บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  
     1. ปริญญาเอกทางบรหิารธรุกิจที่เน้นการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือการขนส่งทางอากาศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
หรือ  
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     3. มีประสบการณ์การสอน การวิจัยและการเป็นที่ปรึกษารว่มของนักศึกษาระดับปริญญาเอก และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติอย่างน้อย 3 ผลงานจะได้รับพิจารณาเป็น
พิเศษ 
     4. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ  5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสรา้ง)  
     1. ปริญญาเอก หรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมโยธา หรอืสถาปัตยกรรมหลัก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ 
     2. ปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ทางด้านการจัดการงานก่อสร้าง  
(มีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางด้านวศิวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรมหลัก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้ง) หรือ 
     3. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1  
     4. มีประสบการณ์การท างาน หรือประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
     5. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ  5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
     1. ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ที่เน้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ 
หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     3. มีประสบการณ์สอนหรือการท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี  
     4. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
     1. ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ที่เน้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ 
หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     3. มีประสบการณ์การสอนหรือการท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     4. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
  ไม่มีผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
     1. ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ที่เน้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และปริญญาตรีทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ  หรือรัฐศาสตร์  
     3. มีประสบการณ์การสอนหรือการท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     4. หากมีผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจที่ตีพิมพ์เผยแพร่จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
 
  นางสาวพิชยา ชวากร 
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
     1. ปริญญาเอกทางการบัญชี หรือ 
     2. ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ ซึ่งจัดท าดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อทางการบัญชีหรือที่เก่ียวข้อง โดยมีพ้ืน 
ปริญญาโท หรือปริญญาตรีทางการบัญชี หรือ 
     3. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     4. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรี 
     5. หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
  นางสาวเพยีย เสงี ยมวิบูล 
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์  
     1. ปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ หรือ ด้านสังคมศาสตร์ (ในกรณีที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทางด้านสังคมศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็นทางด้านรัฐศาสตร์) หรือ 
     2. ปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ โดยมีพ้ืนปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ (ในกรณีที่
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์ วิทยานิพนธ์ต้องเป็นทางด้านรัฐศาสตร์ ) และ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือวิชาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์ หรือ 
     3. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ต่อ) 
 
     4. มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการผลิตและการพัฒนา  
     1. ปริญญาเอกทางด้านพืชไร่ หรือพืชศาสตร์ โดยมีพ้ืนปริญญาโทและตรีด้านพืชไร่ หรือพืชศาสตร์ หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     3. หากมีประสบการณ์การสอนหรือท างานที่เกี่ยวข้องกับพืชไร่ หรือพืชศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 
     4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ  
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
  นางสาววนาลัย วิริยะสุธี  
 
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   
     1. ปริญญาเอกทางสง่เสริมการเกษตร/พัฒนาการเกษตร/หรือที่เกี่ยวข้องทางส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการ
เกษตร โดยพ้ืนปรญิญาโทและปริญญาตรีทางการเกษตร/ส่งเสรมิการเกษตร/พัฒนาการเกษตร ซึ่งต้องเรียนรายวชิา
ทางส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการเกษตร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     3. ท าดุษฏีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการเกษตร  
     4. หากมีประสบการณ์สอน หรือท างานที่เกี่ยวข้องกับข้อ (1) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
    5. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์  
     1. ปริญญาเอกทางบรหิารธรุกิจ/ เศรษฐศาสตรส์หกรณ์/เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     3. หากมีประสบการณ์การสอน หรือการท างานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
    4. มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว      
     1. ปริญญาเอก/ ผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) ในด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว/ ครอบครัว
ศึกษา/ ครอบครัวสัมพันธ์/ จิตวิทยา/ พฤติกรรมศาสตร์/ ประชากรศึกษา/ ประชากรศาสตร์/ สังคมวิทยา / 
สังคมศาสตร์/ การบริหารการพัฒนาสังคม/ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว โดยมีพ้ืนปริญญาโท และปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพัฒนามนุษย์และครอบครัว หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว /สังคมศาสตร์
ครอบครัว/ ครอบครัวศึกษา/  ครอบครัวสัมพันธ์/ จิตวิทยา/ พฤติกรรมศาสตร์/ ประชากรศึกษา/ ประชากรศาสตร์/ 
สังคมวิทยา/ สังคมศาสตร/์ การบริหารการพัฒนาสังคม/ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในด้าน
พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว โดยมีพ้ืนปริญญาโทและปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพัฒนามนุษย์และ
ครอบครัว และ 
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 / ปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.5  
     4. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
      5. หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวอยู่ในระดับดีมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
      6. มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล  
     1. ปริญญาเอกทางด้านสาธารณสุขศาสตร์/ การบริหารโรงพยาบาล/ การจัดการระบบสุขภาพ/ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล (ต่อ) 
     3. มีหัวข้อวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงพยาบาล/ การจัดระบบสุขภาพ/ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือมีประสบการณ์การท างานในโรงพยาบาล และ 
     4. มีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     5. มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  
  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข  
     1. ปริญญาเอกทางด้านสาธารณสุขศาสตร์/ การบริหารสาธารณสุข/ การจัดการระบบสุขภาพ/ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     3. มีหัวข้อวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสาธารณสุข/ การจัดระบบสุขภาพ/ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานสาธารณสุข และ 
     4. มีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     5. มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ งแวดล้อม  
     1. ปริญญาเอกทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีพ้ืนปริญญาโท
เช่นเดียวกับปริญญาเอก หรือ 
     2.  ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     3. ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
     4. คุณวุฒิการศึกษาต้องสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
แขนงวิชานวัตกรรมการสื อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ น 
     1. ปริญญาเอกด้านนิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร/ วารสารศาสตร์หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยมีพ้ืนปริญญา
โทและปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร/ วารสารศาสตร์หรือ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
     2. ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาตามข้อ 1 
     3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
  1. นายกรกช  ขันธบุญ    2. นางสาวหฤทัย ปัญญาวุธตระกูล 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 


