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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา (3 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางการสอนสังคมศึกษา หรือ 
    (2) ปริญญาเอกทางหลักสูตรและการสอน เน้นการสอนสังคมศึกษา หรือปริญญาเอกทางด้านการศึกษา โดยมี
พ้ืนฐานปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางการสอนสังคมศึกษา หรือ 
    (3) ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่เก่ียวข้องกับ (1) หรือ (2) โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างท าดุษฎีนิพนธ์ 
    (4) มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษา 
 กลุ่มที่ 1 
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  
 กลุ่มที่ 2  
   นายมนู สนธิวรรธนะ     
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 
2605 อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6  

 

วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 
อัตราที่ 1 (2 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางการศึกษาปฐมวัย โดยมีพ้ืนฐานปริญญาโทหรือปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ 
    (2) ปริญญาเอกทางด้านหลักสูตรและการสอน โดยมีประสบการณ์ด้านการสอนปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี หรือ 
    (3) ปริญญาโทด้านการศึกษาปฐมวัยและอยู่ระหว่างท าดุษฎีนิพนธ์ด้านปฐมวัย  
 

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 

อัตราที่ 2 (1 อัตรา) 
    (1) ปริญญาโทและปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัยโดยมีประสบการณ์สอนด้านปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี 
    (2) หากมีผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจัย บทความ ต ารา ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

กลุ่มที่ 1 
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

กลุ่มที่ 2 
  น.ส.วลัภา สถิรพันธุ์ 
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ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 
2605 อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6  
 

วิชาเอกภาษาไทย (1 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางด้านหลักสูตรและการสอน โดยมีพ้ืนฐานปริญญาโทด้านการสอนภาษาไทย 
    (2) มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยระดับใดก็ได้เป็นเวลา 2 ปี 

 
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

แขนงวิชาแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (1 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางการแนะแนว หรือการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ 
    (2) ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางการแนะแนวหรือ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดย
เรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

 กลุ่มที่ 2 
  1. นางสาวทัศนีย์ สมเสียง    2. นางสาวฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ 

3. น.ส.จริยา อัศวเพชรกุล    4. น.ส.กรรณิการ์ แสนสุภา 
5. น.ส.ปรีนาภา ชูรัตน์    6. น.ส.จุรรีัตน์ นิลจันทึก 
7. น.ส.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม 2605 อาคารส่วน
ต่อเติมช้ัน 6 โดยล าดับที่ 1 – 4  เวลา 10.00 น. และ ล าดับท่ี 5 – 7 เวลา 13.00 น. 

 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา (3 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางบริหารการศึกษา หรือปริญญาเอกทางการศึกษาที่ท าดุษฎีนิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
การศึกษา และ 
    (2) มีประสบการณ์การสอนหรือ การบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
1. นายบุรินทร์ภัทร เทพสาร   2. นายรัฐนันท์ รถทอง 
3. นายมนพันธ์ ชาญศิลป์    4. น.ส.ภัทรรินทร์ ศิริรัตน์  
5. นายกฤษฎากร พลมณี    6. นายเกรียงชัย รุ่งฟ้าใหม่ 
7. ว่าที่เรือเอกหญิงจุฬาลักษณ์ โสระพันธ์  8. น.ส.วริศรา ยางกลาง 
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ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
2605 อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6  

 
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ (1 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกด้านการศึกษานอกระบบโดยมีพ้ืนฐานปริญญาโทด้านการศึกษานอกระบบ หรือ 
    (2) ปริญญาโทด้านการศึกษานอกระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาเอกด้านการศึกษานอกระบบ ได้รับอนุมัติ
เค้าโครงและอยู่ระหว่างท าดุษฎีนิพนธ์ 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
  นายลิขสิทธิ์ พุฒเขียว 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 
2605 อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6  
 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (5 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกหรือ ปริญญาโททางสารสนเทศศาสตร์ เช่น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/ 
สารสนเทศศึกษา/ การจัดการสารสนเทศ หรือศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    (2) มีผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 (อาจเป็นผลงานร่วม) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ งานวิจัย 
บทความทางวิชาการ ต ารา หนังสือ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนๆ 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
  นายเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 
2221 อาคารวิชาการ 2 ช้ัน 2  
 
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (1 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ (เน้นภาษาอังกฤษ) วรรณคดี การสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การแปล หรือหลักสูตรและการสอน การศึกษาทางไกล (เน้นภาษาอังกฤษ) และ 
    (2) หากมีประสบการณ์การสอน งานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
1.นายทวีศักดิ์ ลินค า     2. น.ส.วรดา จารุพูนผล 
3. นายอนันต์ แสวงดิษฐ์    4. นายพิเชษฐ์ เลิศวรรัตติกุล 
5. น.ส.กมลพร ศิริโสภณ    6. นายจิรภัทร ศรีสุข 
7. นางนฤมล รูม     8. น.ส.นชุนาฏ วัฒนศิริ 
9. น.ส.พลอยประภา วังเมือง 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2221 อาคาร
วิชาการ 2 ชั้น 2  โดยล าดับที่ 1 – 5 เวลา 09.30 น. และ 6 – 9 เวลา 13.00 น. 

 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (2 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอก หรือปริญญาโททางวิศวกรรมโยธา หรือสถาปัตยกรรมหลักหรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
    (2) ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโททางด้านการจัดการงานก่อสร้าง โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา 
หรือ วิศวกรรมหลักหรือสถาปัตยกรรมหลัก และ 
    (3) มีประสบการณ์การท างานหรือมีประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
 1. นายสันติพงค์ ช่วยนุ้ย    2. นายฤาชา ปันเดย์ 
 3. นายธีรพล จิรธรรมคุณ    4. นายอรรถสิทธิ์ วัฒนกิจพิศาล 
 5. นายกฤตธี หล้าสมบูรณ์   6. นายศตวรรษ ด้วงแป้น 
 
ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 

2221 อาคารวิชาการ 2 ช้ัน 2   
 
แขนงวิชาเอกการจัดการ (3 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เน้นด้านการจัดการทั่วไป หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
    (2) มีประสบการณ์การสอนทางบริหารธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
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กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
 1. น.ส.อมราวดี ไชยโย    2. นายวุฒิภาค พูลบัว 
 3. ว่าที่ร้อยเอกวฤษฎิ์ อินทร์มา   4. นายธีระทัศน์ โสภากิติบูรณ์ 
 5. นายกิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล   6. นายนฤบดี วรรธนาคม 
 7. นางลภัสรดา จิตวารินทร์   8. น.ส.ขัตติยา สุรารักษ์ 
 9. นายศุภพล มงคลเจริญพันธ์   10. น.ส.จินตนา อ่อนลา 
 11. นายพลรพี ทุมมาพันธ์   12. นายไพศาล เอ่ียมศรี 
 13. นายกัลย์ ปิ่นเกษร    14. น.ส.ฐิติมา พูลเพชร 
 15. นายอนิรุธ พิพัฒน์ประภา   16. นายอดิเรก วัชรพัฒนกุล  
 17. น.ส.นริศรา ภาควิธี    18. นาย กิตติ ชุณหศรีวงศ์ 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2221 อาคาร
วิชาการ 2 ช้ัน 2  โดยล าดับที่ 1 – 9 เวลา 09.00 น. และ 10 – 18 เวลา 13.00 น. 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (2 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือ 
    (2) ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ และ 
    (3) มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือมี
ประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี   

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
 1. นายรณชัย สินอ้วน    2. น.ส.ธนพร นิธิพฤทธิ์ 
 3. น.ส.จุติมา เมืองจุ้ย    4. นายสมศักดิ์ ตลาดทรัพย์ 

  5. นายธนกร กลิ่นนาค    6. นายอโนชา ปาระมีสัก  
 7. นายรัชพล อ่ าสุข    8. นายวุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 
 9. นายธรณินทร์ เสนานิมิตร  
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2221 อาคาร
วิชาการ 2 ชั้น 2  โดยล าดับที่ 1 – 5 เวลา 09.00 น. และ 6 – 9 เวลา 13.00 น. 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (1 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางการบัญชี หรือ 
    (2) ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางบัญชี หรือ 
    (3) ปริญญาโททางบัญชี หรือ 
    (4) ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางบัญชี 

 
กลุ่มที่ 1  

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
กลุ่มที่ 2 
 น.ส.กัณธิญา คงบุญ 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 
2221 อาคารวิชาการ 2 ช้ัน 2   

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เน้นด้านการตลาด การเงิน การท่องเที่ยว หรือด้านอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
    (2) มีประสบการณ์การสอนทางบริหารธุรกิจจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
 1. นายปราการ ประทีปแก้ว   2. นายอุรุพงษ์ ไสยรัตน์ 
 3. นายปิติภาคย์ ปิ่นรอด    4. นายกฤษณะ หลักคงคา 
 5. น.ส.ปิยะธิดา ป้องเรืองดิลก   6. น.ส.สุนทรี ลาภจงประเสริฐ 
 7. นายเอกพงศ์ โสภณอุดมพร   8. น.ส.จารุณี จอมโคกสูง 
 9. น.ส.อนุสรา ไชยสาลี    10. นายณัฏฐ์วัฒน์ ธนพรรณสิน 
 11. นายจิรวัฒน์ ตั้งจิตโสมนัส 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2221 อาคาร
วิชาการ 2 ชั้น 2  โดยล าดับที่ 1 – 6 เวลา 09.00 น. และ 7 – 11 เวลา 13.00 น. 

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (4 อัตรา) 
ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยคุณวุฒิในปริญญาที่ได้ 2 ใน 3 ต้องเป็นวุฒิปริญญา
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

กลุ่มที่ 1  
1. นายภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์   2. นายธีระวัฒน์ จันทึก 
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ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
2221 อาคารวิชาการ 2 ช้ัน 2   

 

กลุ่มที่ 2 
1. น.ส.วิระวรรณ ฉันทะกุล   2. นายภาตย์ สังข์แก้ว 
3. นางจินตนา คาวาซากิ 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 
2221 อาคารวิชาการ 2 ช้ัน 2   
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
วิชาการเมืองการปกครอง (2 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ เน้นการเมืองการปกครอง โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ หรือปริญญา
ตรีทางสังคมศาสตร์ หรือ 
    (2) ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ เน้นการเมืองการปกครอง โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ เน้นการเมือง
การปกครอง  

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
  1. นายปิยะภพ มะหะมัด    2. น.ส.สิริมาส หมื่นสาย 

3. น.ส.ณิชภัทร์ กิจเจริญ    4. น.ส.ไพรินทร์ มากเจริญ 
5. นายธนัย เกตวงกต    6. นายเอกวีร์ มีสุข 
7. น.ส.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 
2605 อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6  

 
วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (3 อัตรา) 
    (1)  ปริญญาเอกทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ Area Studies โดยมีพ้ืนฐานปริญญาโทหรือปริญญา
ตรี ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ Area Studies หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
    (2)  ปริญญาโททางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ Area Studies หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีพ้ืนฐาน
ปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
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กลุ่มที่ 2 
1. นายอดิ๊บ ยูซุป     2. นายฐานุวัชร์ รินนานนท์ 
3. น.ส.สุวิชชญา จันทรปิฎก   4. นายอาทิตย์ ทองอินทร์ 
5. น.ส.วราลี พูลเกษ    6. นายสุเชน เลิศวีระสวัสดิ ์
7. นายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ์    8. น.ส.ศิริลักษณ์ มงคลศิริโรจน์ 
9. น.ส.เพลินตา หาเรือนโภค   10. นายสันต์ชัย ยุติกา 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 
2605 อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6  

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (3 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอก หรือปริญญาโท ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์/ บริหารโรงพยาบาล/ บริหารสาธารณสุข/ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข/การจัดการสุขภาพ/ โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และ 
   (2) มีประสบการณ์ทางด้านวิชาการ หรือด้านการวิจัย หรือด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สาธารณสุขศาสตร์/ การจัดการสุขภาพ/ บริหารโรงพยาบาล หรือ 
   (3) มีประสบการณ์การดูแลนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 

กลุ่มที่ 1  
 1. นายประชาธิป กะทา    2. น.ส.อนัญญา ประดิษฐปรีชา 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2225 อาคาร
วิชาการ 2 ชั้น 2 เวลา 09.30 น. 

 

กลุ่มที่ 2 
 1. สพ.ญ.มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวสัดิ์   2. นายปรัชพร กลีบประทุม 

3.น.ส.วลัยทิพย์ เทวบิน    4. น.ส.วัชรีวรรณ ชาภิรมย์ 
5. น.ส.นัทยา ขยอมดอก    6. นายวัชรากร เรียบร้อย  
7. นายชิราวุธ ปุญณวิช    8. น.ส.ศรุดา จิรัฐกุลธดา 
9. น.ส.ธนิฏฐา ทองนาค    10. นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2225 อาคาร
วิชาการ 2 ชั้น 2 โดยล าดับที่ 1 – 5 เวลา 10.00 น. และล าดับที่ 6 – 10 เวลา 13.00 น. 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (4 อัตรา) 
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
    (1) ปริญญาเอกหรือปริญญาโททางส่งเสริมการเกษตร/ พัฒนาการเกษตร/ หรือที่เก่ียวข้องทางส่งเสริม
การเกษตร/พัฒนาการเกษตร โดยศึกษารายวิชาทางส่งเสริมการเกษตร/ พัฒนาการเกษตรไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
และ  
    (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร/ ส่งเสริมการเกษตร /หรือพัฒนาการเกษตร และ 
    (3) ท าดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ทางด้านส่งเสริมการเกษตรหรือ พัฒนาการเกษตร 
    (4) หากมีประสบการณ์สอน หรือการท างานและมีผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับข้อ (1) จะได้รับพิจารณาเป็น
พิเศษ 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (2 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอก หรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์เกษตร/ ธุรกิจการเกษตร หรือ 
    (2) ปริญญาเอก หรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรีด้านการเกษตร หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
    (3) หากมีประสบการณ์การสอน หรือการท างาน และมีผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับข้อ (1) และ/ หรือ (2)  
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

กลุ่มที่ 1 
 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
กลุ่มที่ 2  

1. นายไพศาล กะกุลพิมพ์    2. น.ส.จิราพร ว่องไววิริยะ 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2605 อาคารส่วน
ต่อเติมช้ัน 6 เวลา 10.15 น. 

 
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (2 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกหรือปริญญาโททางสัตวศาสตร์/สัตวบาล/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรอืสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยมี
พ้ืนฐานปริญญาโทและปริญญาตรีทางสัตวศาสตร์/สัตวบาล/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    (2) หากมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกท่ีสมัครจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
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กลุ่มที่ 1  
 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
กลุ่มที ่2 

  1. นายกิตติพงศ์ สมุดความ   2. นายเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 
3. นายบดินทร์ วงศ์พรหม    4. น.ส.วรีนุช พานทอง 
5. น.ส.นิตยา ทองทิพย์    6. น.ส.ชาธิชา ศรีรุ่งเรือง 
7. น.ส.น้ าทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธุ์   8. นายชัชวาล แถวถาท า 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2605 อาคารส่วน
ต่อเติมช้ัน 6 โดยล าดับที่ 1 – 4 เวลา 13.00 น. และล าดับที่ 5 – 8 เวลา 14.00 น. 
 
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (1 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางด้านวนศาสตร์ หรือด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือ 
    (2) ปริญญาโทด้านวนศาสตร์ หรือด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ซึ่งได้รับอนุมัติเค้า
โครงและอยู่ระหว่างท าดุษฎีนิพนธ์ทางด้านวนศาสตร์ หรือด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องโดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางด้านวน
ศาสตร์ หรือด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มที่ 1  
 น.ส.ศุภลักษณ์ ศิริ 
 
ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2605 อาคารส่วน

ต่อเติมช้ัน 6 เวลา 10.00 น. 
 
กลุ่มที่ 2 

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (1 อัตรา) 
    ปริญญาเอกทางด้านพืชไร่ หรือพืชศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีพ้ืนฐานปริญญาโทและตรีทางด้านพืช
ศาสตร์ หากมผีลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาเอกพืชที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

กลุ่มที่ 1 
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2  
1. น.ส.ปัทมา ทองกอก    2. นายพิษณุ แก้วตะพาน 
3. น.ส.วิชชลุดา ยั่งยืน 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2605 อาคารส่วน
ต่อเติมช้ัน 6 เวลา 09.00 น. 
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แขนงวิชาสหกรณ์ (1 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ (สหกรณ์) หรือ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และมีประสบการณ์
การสอนและการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

 

กลุ่มที่ 2 
1. นายสงกรานต์ สมบุญ    2. น.ส.ผุสดี กลิ่นเกษร 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2605 อาคารส่วน
ต่อเติมช้ัน 6 เวลา 09.45 น. 

 
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
กลุ่มวิชาด้านครอบครัวและสังคม (6 อัตรา) 
   (1) ปริญญาเอก หรือปริญญาโทโดยเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรซึ่งได้รับอนุมัติเค้าโครงและอยู่ระหว่างท า
ดุษฎีนิพนธ์ทางด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัว/ พฤติกรรมศาสตร์/ จิตวิทยาพัฒนาการ/ Child Development/ 
Human Development/ Family Studies/ Family Science/ Family Social Science/ Family Relations  
โดยมีพ้ืนฐานปริญญาโทและปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวข้องกับวุฒิข้างต้น และ 
   (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 / ปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.5 และ  
   (3) อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
   (4) หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หรือมีผลงานทางวิชาการในระดับดีมากจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ  

กลุ่มที่ 1  
1. นายชาริน สุวรรณวงศ ์    2. นายมติ ทาเจริญศักดิ์ 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2221 อาคาร
วิชาการ 2 ชั้น 2 เวลา 13.30 น. 

 

กลุ่มที่ 2 
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
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กลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ 
ต าแหน่งที่ 1  (2 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกด้าน Nutrition/ Community Nutrition/ Human Nutrition/ Clinical Nutrition/ Food and 
Nutrition และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ และความม่ันคงทางอาหาร โดยมีพ้ืนฐานปริญญาโทหรือ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิข้างต้น หรือ  
    (2) ปริญญาโทด้าน Nutrition/ Community Nutrition/ Human Nutrition/ Clinical Nutrition/ Food and 
Nutrition และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับวุฒิข้างต้น 
    (3) ข้อ (1) และ (2) ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 
    (4) หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
1. น.ส.ปิยวรรณ วงศ์วสุ    2. น.ส.สิริรัตน์ จุฑาเกตุ 
3. น.ส.วิสสุตา สิทธิยศ    4. น.ส.จารุเนตร เพ็ชรชู 
5. นายปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2221 อาคาร
วิชาการ 2 ชั้น 2 เวลา 14.00 น. 

 
ต าแหน่งที่ 2 (1 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกด้าน Nutrition/ Community Nutrition/ Human Nutrition/ Clinical Nutrition/ Food and 
Nutrition/ Food Science/ Food Technology/ Food Science and Technology และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับอาหารและ
โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร โดยมีพื้นฐานปริญญาโทหรือปริญญาตรีในสาขาวชิาดา้นวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
วุฒิข้างตน้ หรือ  
    (2) ปริญญาโทด้าน Nutrition/ Community Nutrition/ Human Nutrition/ Clinical Nutrition/ Food and 
Nutrition และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับอาหารและโภชนาการ โดยมพีื้นฐานปริญญาตรีในสาขาวชิาด้านวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
วุฒิข้างตน้ 
    (3) ข้อ (1) และ (2) ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไมน่้อยกว่า 3.00 
    (4) หากมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น (3 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกด้านนิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร/ วารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยมีพ้ืนฐานปริญญา
โทและปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร/ วารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 
    (2) หากมีผลงานการวิจัย หรอืบทความที่เก่ียวข้อง และผลงานประสบการณ์ด้านวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง
จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  

กลุ่มที่ 1  
นายกานต์ บุญศิริ 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2605 อาคารส่วน
ต่อเติมช้ัน 6 เวลา 09.30 น. 

 

กลุ่มที่ 2 
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

 

กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง (1 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางด้านนิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร และวารสารศาสตร์โดยมีพ้ืนฐานปริญญาโท และปริญญาตรี
ทางด้านนิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร และวารสารศาสตร์ และ/หรือ 
    (2) ปริญญาโททางด้านนิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร และวารสารศาสตร์ซึ่งได้รับอนุมัติเค้าโครงและอยู่ระหว่างท า
ดุษฎีนิพนธ์ในสาขาที่เก่ียวข้องโดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร และวารสารศาสตร์ 
    (3) มีผลงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ และ 
    (4) มีผลงานและประสบการณ์ด้านวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสื่อใหม่ 

 
กลุ่มที่ 1  

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
กลุ่มที่ 2 

น.ส.พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2605 อาคารส่วน
ต่อเติมช้ัน 6 เวลา 09.30 น. 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (1 อัตรา) 
    (1) ปริญญาเอกทางด้านนิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร และวารสารศาสตร์โดยมีพ้ืนฐานปริญญาโท และปริญญาตรี
ทางด้านนิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร และวารสารศาสตร์ 
    (2) ผลงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ และ/หรือ 
    (3) มีผลงานและประสบการณ์ด้านวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสื่อใหม่ 
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กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (1 อัตรา) 
   (1) ปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีพ้ืนฐานปริญญาโททางการพยาบาล สาขาพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน /การพยาบาลอนามัยชุมชน /การพยาบาลสาธารณสุข /การพยาบาลเด็ก /การพยาบาลผู้ใหญ่ /การ
พยาบาลผู้สูงอายุ /การพยาบาลจิตเวช /การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ /การพยาบาลแม่และเด็ก หรือ 
   (2) ปริญญาเอกทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน / การพยาบาลอนามัยชุมชน /การพยายบาล
สาธารณสุข /การพยาบาลเด็ก / การพยาบาลผู้ใหญ่ /การพยาบาลผู้สูงอายุ /การพยาบาลจิตเวช / การพยาบาล
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ /การพยาบาลแม่และเด็ก 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1 อัตรา) 
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    (1) ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
    (2) ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มที่ 2 
1. น.ส.ทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว   2. นายจิตตภู พูลวัน 
3. นายฐากร พฤกษวันประสูต   4. นายอ านาจ ธรรมกิจ 
5. น.ส.นันทิกา ปริญญาพล   6. นางสุวรรณี ธูปจีน 
7. น.ส.นสิาชล ปิยะสิน    8. น.ส.มนัสวี พูนสิน 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2605 อาคารส่วน
ต่อเติมช้ัน 6 โดยล าดับที่ 1 – 4 เวลา 09.00 น. และล าดับที่ 5 – 8 เวลา 13.00 น. 

 


