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เงื่อนไขรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย ์
สาขาวิชา หลักสูตร : เงื่อนไข จ านวน/ อัตรา 

ศึกษาศาสตร์ 
 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  
วิชาเอกสังคมศึกษา 
    1. ปริญญาเอกทางการสอนสังคมศึกษา หรือ   
    2. ปริญญาเอกทางหลักสูตรและการสอน เน้นการสอนสังคมศึกษา หรือ
ปริญญาเอกทางด้านการศึกษา  โดยมีพ้ืนปริญญาโท หรือปริญญาตรีทางการ
สอนสังคมศึกษา หรือ 
    3. มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษา 
    4. มีผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลางนวิจัย * 
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและ 
การสอน วิชาเอกภาษาไทย 
    1. ปริญญาเอกทางด้านหลักสูตรและการสอน โดยมีพ้ืนปริญญาโท หรือ
ปริญญาตรีทางการสอนภาษาไทยหรือภาษาไทย 
    2. มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยระดับใดก็ได้เป็น เวลา 1 ปี 
    3. มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยระดับใดก็ได้เป็นเวลา 1 ปี 
    4. มีผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลางนวิจัย * 
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ศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1. ปริญญาเอก  หรือ ปริญญาโททางสารสนเทศศาสตร์ เช่น บรรณารักษ์

ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษาการจัดการสารสนเทศ หรือ
ศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้อง 

2. มีผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560* (อาจเป็นผลงานร่วม) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
*ได้แก่ งานวิจัย บทความทางวิชาการ ต ารา หนังสือ ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ 
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เงื่อนไขรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย ์
สาขาวิชา หลักสูตร : เงื่อนไข จ านวน/ อัตรา 

 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 
     1. ปริญญาเอกทางด้านประวัติศาสตร์/ ปรัชญา/ ศาสนา/ มานุษยวิทยา 
ซึ่งท าวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับสังคมไทย หรือ 
     2. ปริญญาเอกทางด้านภาษาไทย/ วรรณคดีไทย 
     3. หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับไทยคดีศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
     4. มีผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560* (อาจเป็นผลงานร่วม) จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ งานวิจัย บทความทางวิชาการ ต ารา หนังสือ ผล
งารวิชาการรับใช้สังคม และผลงานทางวืชาการในลักษณะอ่ืนๆ 

 

วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 
     1. ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน การตลาด การจัดการ และ
การบริการ โดยมีพ้ืนปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือ ปริญญาโท ทางตรงด้าน
การเงิน การตลาด การจัดการ และการบริการ 
     2. มีประสบการณ์การสอน การวิจัย และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
หรือที่ปรึกษาร่วม ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติอย่างน้อย 3 
ผลงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 
     1. ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน การตลาด การจัดการ และ
การบริการ โดยมีพ้ืนปริญญาโททางบริหารธุรกิจหรือ ปริญญาโท ทางตรงด้าน
การเงิน การตลาด การจัดการ และการบริการ 
     2. มีประสบการณ์การสอน การวิจัยและการเป็นที่ปรึกษาร่วมของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติอย่างน้อย 3 ผลงานจะได้รับ
พิจารณาเป็นพิเศษ  

1 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
     ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจที่เน้นการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือการ
ขนส่งทางอากาศหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
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เงื่อนไขรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย ์
สาขาวิชา หลักสูตร : เงื่อนไข จ านวน/ อัตรา 

เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) 
     1. ปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสถาปัตยกรรมหลัก หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ 
     2. ปริญญาเอกทางด้านการจัดการงานก่อสร้าง  
(มีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรมหลัก หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง) และ 
     3. มีประสบการณ์การท างาน หรือประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป 

2 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
     1. ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ที่เน้นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ 
     2. มีประสบการณ์การสอนหรือการท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     3. หากมีต าแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
     1. ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ที่เน้นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     2. ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ และปริญญาตรีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ  หรือรัฐศาสตร์ มีประสบการณ์การสอนหรือการ
ท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     3. หากมีผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจที่
ตีพิมพ์เผยแพร่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
     1. ปริญญาเอกทางการบัญชี หรือ 
     2. ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ ซึ่งจัดท าดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อทางการบัญชี
หรือที่เก่ียวข้อง โดยมีพ้ืนปริญญาโท หรือปริญญาตรีทางการบัญชี 
     3. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาตรี 
     4. หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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เงื่อนไขรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย ์
สาขาวิชา หลักสูตร : เงื่อนไข จ านวน/ อัตรา 
รัฐศาสตร์ 

 
     1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ หรือ        
ด้านสังคมศาสตร์ (ในกรณีที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน
สังคมศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็นทางด้านรัฐศาสตร์) หรือ ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ หรือ ด้านสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการพิจารณาดุษฎี
นิพนธ์เรียบร้อยแล้ว เพียงรออนุมัติการส าเร็จการศึกษาเท่านั้น (ในกรณีท่ีเป็นผู้
ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็น
ทางด้านรัฐศาสตร์) และ 
     2. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ หรือด้าน
สังคมศาสตร์ (ในกรณีที่ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน
สังคมศาสตร์ วิทยานิพนธ์ต้องเป็นทางด้านรัฐศาสตร์) หรือ ต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ หรือ ด้านสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
หรือแขนงวิชาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ 

2 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการผลิตและการพัฒนา 
     1. ปริญญาเอกทางด้านพืชไร่ หรือพืชศาสตร์ โดยมีพ้ืนปริญญาโทและตรี
ด้านพืชไร่ หรือพืชศาสตร์ หรือ 
     2. หากมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การสอนหรือ
ท างานที่เก่ียวข้องกับพืชไร่ หรือพืชศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   
     1. ปริญญาเอกทางส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการเกษตร/หรือที่เก่ียวข้อง
ทางส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการเกษตร  
     2. มีพ้ืนฐานปริญญาโทและปริญญาตรีทางการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร/
พัฒนาการเกษตร  
     3. ต้องเรียนรายวิชาทางส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการเกษตร  
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
     4. ท าดุษฏีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการ
เกษตร  
     5. หากมีประสบการณ์สอน หรือท างานและมีผลงานทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อ (1) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
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เงื่อนไขรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย ์
สาขาวิชา หลักสูตร : เงื่อนไข จ านวน/ อัตรา 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ 
     1. ปริญญาเอกและปริญญาโททางบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์สหกรณ์/
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
     2. หากมีผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ หรือมีประสบการณ์การ
สอน หรือการท างานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 

2 

มนุษยนิเวศ-
ศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 
     1. ปริญญาเอก/ ผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) ในด้านพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว/ ครอบครัวศึกษา/ ครอบครัวสัมพันธ์/ จิตวิทยา/ พฤติกรรม
ศาสตร์/ ประชากรศึกษา/ ประชากรศาสตร์/ สังคมวิทยา/ สังคมศาสตร์/ การบริการ
การพัฒนาสังคม/ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในด้านพัฒนา
มนุษย์และครอบครัว โดยมีพ้ืนปริญญาโท และปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้าน
พัฒนามนุษย์และครอบครัว หรือ 
     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 / ปริญญาโทไม่ต่ า
กว่า 3.5  
     3. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
     4. หากมีประสบการณ์และ/ หรือมีผลงานทางวิชาการด้านพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัวอยู่ในระดับดีมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1 

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
     ปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือสาขาที่สัมพันธ์กับการพยาบาลหรือ
การศึกษาพยาบาล โดยส าเร็จการศึกษาปริญญาโททางการพยาบาล สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน/การพยาบาลอนามัยชุมชน/การพยาบาล
สาธารณสุข/สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
      

2 

ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

     1. ปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา/ โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา หรือวุฒิอื่นที่เก่ียวข้อง 
     2. จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.2 จากระบบ 4 หรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 หรือเทียบเท่า  
    3. มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวกับการออกแบบ/จัดระบบ/          
ผลิตสื่อการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่แล้ว 
    4. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดระบบสื่อการศึกษา 
โดยเฉพาะสื่อมัลติมีเดียในระบบออนไลน์/ออฟไลน์ 

1 
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