ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งอาจารย์
----------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น
สาขาวิช าวิทยาการจั ดการ สาขาวิช ามนุ ษยนิเวศศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่ส าขาวิชากาหนดไว้
เพิ่มเติมตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร และมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(2) คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือประสบการณ์การทางาน
(ก) ผู้ ส มัครจะต้องได้คะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.2 จากระบบ 4
หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 หรือเทียบเท่า หรือ
(ข) มีประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
(3) มีความรู้ ความสามารถด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศในระดับที่ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมแก่ตาแหน่งหน้าที่
(4) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร รายการ
ใดรายการหนึ่ง ดังนี้
รายการ
การทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL Paper
TOEFL CBT
TOEFL IBT
CU-TEP
TU-GET
KU-EPT
IELTS
TOEIC
STOU-EPT (E-Testing)

คะแนนขั้นต่า
วุฒิปริญญาเอก
วุฒิปริญญาโท
550
510
213
180
79
64
75
60
550
440
65
52
6.5
5
700
600
แต่ละ Part ไม่ต่ากว่าระดับ B2

-2ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องนาคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศฯ ไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย ก่อนการเริ่มงาน กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนทดสอบไม่ถึง
เกณฑ์ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาของสัญญาจ้างฉบับ
ทดลองงาน 1 ปี จะต้องนาผลคะแนนตามเกณฑ์ที่ มสธ. กาหนดในประกาศรับสมัครฯ ไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย
สาหรับผู้ที่เคยสมัครในตาแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราชมาแล้ ว
แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่ได้รั บการพิจารณา เว้นแต่ผู้ที่มีคุณวุฒิ หรือผลงานทางวิชาการที่ตี พิ มพ์
เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากที่เคยสมัครครั้งก่อน หรือสมัครต่างสาขาวิชา
1.3 ผู้ ส มั ค รต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
พ.ศ. 2547 และโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ดังนี้
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(3) เป็น หรือ เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตไม่ปกติ
(6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกีย จแก่
สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพ
ติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
(7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวใน
ลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
(8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
จากองค์การมหาชนเพราะกระทาผิดวินัย
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะ
เหตุทุจริต หรือประพฤติมิชอบ”
สาหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก และไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่
นว 89/2501 ลงวัน ที่ 27 มิถุน ายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่ ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538

-32. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ภาระงานพัฒนาองค์กร ภาระงาน
บริการวิชาการ และภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (ช่องทางออนไลน์)
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
www.stou.ac.th ในหัวข้อ “สมัครงานตาแหน่งอาจารย์ กับ มสธ. ฝากใบสมัครตาแหน่งอาจารย์”
โดยดาเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน
4. เงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถเลือกสมัครได้เพียงสาขาวิชาหรือสานักฯ เดียวเมื่อ
เลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และ
ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับ
การอนุมัติให้เป็นผู้สาเร็ จการศึกษาจากผู้มี อานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 16 ตุลาคม
2562 ทั้งนี้ การส าเร็ จ การศึกษาของคุณวุฒิ ที่ใช้สมัครแต่ล ะตาแหน่ง ตามหลั กสู ตรชั้นปริญญาบัตร ของ
สถานศึ ก ษาใดจะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.3 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137
4.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก และต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี
ในกรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ทีใ่ ช้ในการสมัครสอบคัดเลือกไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ ในการเข้ารับการ
คัดเลือก

-44.5 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนาไปยื่นในสัมภาษณ์ (ภายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสัมภาษณ์)
4.5.1 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว (ถ้ามี)
4.5.2 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใบรายงานผล
คะแนนภาษาอังกฤษ ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อมสาเนา โดยในสาเนาเอกสารทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และลงวันที่กากับไว้ด้วย
5. การแบ่งกลุ่มผู้สมัคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะแบ่งกลุ่มผู้สมัคร ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก หรือผู้มีวุฒิปริญญาโทที่มีประสบการณ์ ด้านการ
เรียนการสอนทางไกลและมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แล้วซึ่งสามารถมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ทันที
กลุ่มที่ 2 สาหรับผู้ที่มิได้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1
6. การดาเนินการคัดเลือก
6.1 สาหรับกลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะดาเนินการคัดเลือกตามขั้น ตอน
ดังนี้
6.1.1 ประเมินคุณสมบัติ ประสบการณ์ ผลงานจากเอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัคร
ยื่นไว้ โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่ตรงกับตาแหน่งที่สมัครมากที่สุด
เพื่อทาการสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 ตุลาคม
2562
6.1.2 มหาวิทยาลัยฯ จะทาการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการประเมินตามข้อ 6.1.1
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และจะประกาศผลการสัมภาษณ์ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
อนึ่งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกแต่ละสาขาวิชาอาจพิจารณาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกข้อ
6.1.2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ สื่อการ
สอนอื่น ๆ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ก็ได้
6.2 สาหรับกลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะดาเนินการคัดเลือกตามขั้นตอน ดังนี้
6.2.1 ประเมินคุณสมบัติ ประสบการณ์ ผลงานจากเอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครยื่นไว้
โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่ตรงกับตาแหน่งที่สมัครมากที่สุด เพื่อทา
การสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
6.2.2 มหาวิทยาลัยฯ จะทาการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการประเมินตามข้อ 6.2.1 ในวันที่
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 และจะประกาศผลการสัมภาษณ์ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
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-6เงื่อนไขประกาศรับสมัครตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ
สาขาวิชา

หลักสูตร : เงื่อนไข

ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอกสังคมศึกษา
1. ปริญญาเอกทางการสอนสังคมศึกษา หรือ
2. ปริญญาเอกทางหลักสูตรและการสอน เน้นการสอนสังคมศึกษา
หรือปริญญาเอกทางด้านการศึกษา โดยมีพื้นปริญญาโท หรือปริญญา
ตรีทางการสอนสังคมศึกษา หรือ
3. กาลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับ (1) หรือ (2)
โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการทาดุษฎีนิพนธ์
4. มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษา

จานวน/
อัตรา
2

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและ
การสอน วิชาเอกภาษาไทย
1. ปริญญาเอกทางด้านหลักสูตรและการสอน โดยมีพื้นปริญญาโท
หรือปริญญาตรีทางการสอนภาษาไทยหรือ ภาษาไทย หรือ
2. กาลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับ (1) หรือ (2)
โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทา
ดุษฎีนิพนธ์
3. มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยระดับใดก็ได้เป็น เวลา 1 ปี

2

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
1. ปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือการสอน
วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี หรือฟิสิกส์
หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(1) หากมีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ หรือนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(2) เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.
หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

1
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หลักสูตร : เงื่อนไข

ศึกษาศาสตร์
(ต่อ)

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
1. ปริญญาเอกทางด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือ
หลักสูตรและการสอน (ที่ทาดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และ
2. ปริญญาโทในสาขาที่สัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และ
3. ปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร์

จานวน/
อัตรา
1

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์
1. ปริญญาเอกทางด้านหลักสูตรและการสอน (วิชาเอก
คณิตศาสตร์) หรือคณิตศาสตร์ หรือ
2. ปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีพื้นปริญญาโทหรือตรี
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือ
3. ปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยทางด้านการสอน
คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ศึกษา หรือผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
4. กาลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับ (1) หรือ (2) หรือ
(3) โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างทา
ดุษฎีนิพนธ์

2

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
1. ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโททางสารสนเทศศาสตร์ เช่น
บรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษา
การจัดการสารสนเทศ หรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ.2560* (อาจเป็นผลงานร่วม) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
*ได้แก่ งานวิจัย บทความทางวิชาการ ตารา หนังสือ ผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ

5
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หลักสูตร : เงื่อนไข

วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
1. ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน การตลาด การจัดการ
และการบริการ
2. มีประสบการณ์การสอน การวิจัย และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก หรือที่ปรึกษาร่วม ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติอย่างน้อย 3 ผลงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จานวน/
อัตรา
1

วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจที่เน้นการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือ
การขนส่งทางอากาศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
1. ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ เน้นด้านการเงิน การบัญชี
การตลาด การจัดการ และการบริการ
2. มีประสบการณ์การทางาน การสอน การวิจัยและมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติอย่างน้อย 3 ผลงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

1

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
1. ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ที่เน้นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
2. มีประสบการณ์การสอนหรือการทางานไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. หากมีตาแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2

บริหารธุรกิจบัณฑิต
1. ปริญญาเอก หรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์
สังคมศาสตร์หรือด้านที่เกี่ยวข้องในสาขาดังนี้
1.1 การเงิน การเงินและการธนาคาร การจัดการการเงิน หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
1.2 การตลาด การตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาด
การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.3 การท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การจัดการอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านการสอน หรือทางานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

1
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หลักสูตร : เงื่อนไข

วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
(ต่อ)
1. ปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาบริหารธุรกิจ เน้นด้านการ
จัดการทั่วไป หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์สอนด้านการบริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ
เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)
1. ปริญญาเอก หรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมโยธา หรือ
สถาปัตยกรรมหลัก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. ปริญญาเอก หรือปริญญาโททางด้านการจัดการงานก่อสร้าง
(มีพื้นฐานปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรมหลัก
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) และ
3. มีประสบการณ์การทางาน หรือประสบการณ์การสอนระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป

เศรษฐศาสตร์

จานวน/
อัตรา
1

2

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1. ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ที่เน้นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
2. ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ และ ปริญญาตรีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ มีประสบการณ์
การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. หากมีผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐ
กิจที่ตีพิมพ์เผยแพร่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐกิจชุมชน
1. ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้คุณวุฒิในปริญญาที่ได้รับ 2 ใน 3 ต้องเป็นวุฒิปริญญาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์หรือ
2. กาลังศึกษาปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษารายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตร และอยู่ระหว่างทาดุษฎีนิพนธ์ คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปี
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

2

- 10 จานวน/
อัตรา
3

สาขาวิชา

หลักสูตร : เงื่อนไข

รัฐศาสตร์

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ หรือ
ด้านสังคมศาสตร์ (ในกรณีที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทางด้านสังคมศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็นทางด้านรัฐศาสตร์) หรือ
ผู้ที่กาลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ หรือ
ด้านสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการพิจารณาดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
เพียงรออนุมัติการสาเร็จการศึกษาเท่านั้น (ในกรณีที่เป็นผู้ที่กาลังศึกษา
ระดับปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็นทางด้าน
รัฐศาสตร์) และ
2. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์
หรือ ด้านสังคมศาสตร์ (ในกรณีที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยานิพนธ์ต้องเป็นทางด้านรัฐศาสตร์) หรือ
ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ หรือ
ด้านสังคมศาสตร์ สาขาวิชาหรือแขนงวิชาเอกทางด้านรัฐศาสตร์

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการผลิตและการพัฒนา
1. ปริญญาเอกทางด้านพืชไร่ หรือพืชศาสตร์ โดยมีพื้นปริญญาโท
และตรีด้านพืชไร่ หรือพืชศาสตร์ หรือ
2. กาลังศึกษาปริญญาทางด้านพืชไร่ หรือพืชศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่าง
รออนุมัติจบการศึกษา โดยมีพื้นปริญญาโทและตรีด้านพืชไร่ หรือ
พืชศาสตร์
3. หากมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การสอนหรือทางานที่เกี่ยวข้องกับพืชไร่ หรือพืชศาสตร์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ

1

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1. ปริญญาเอกหรือปริญญาโททางส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการ
เกษตร/หรือที่เกี่ยวข้องทางส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการเกษตร
2. มีพื้นฐานปริญญาตรีทางการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร/
พัฒนาการเกษตร
3. ต้องเรียนรายวิชาทางส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการเกษตร
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
4. ทาดุษฏีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร/
พัฒนาการเกษตร
5. หากมีประสบการณ์สอน หรือทางานและมีผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับข้อ (1) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2

- 11 สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(ต่อ)

มนุษยนิเวศศาสตร์

หลักสูตร : เงื่อนไข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
1.ปริญญาเอกหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์/เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.หากมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ หรือมี
ประสบการณ์การสอน หรือการทางานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จานวน/
อัตรา
2

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงการจัดการการเกษตร
วิชาเอกธุรกิการเกษตร
1.ปริญญาเอก/โททางเศรษฐศาสตร์เกษตร/ธุรกิจการเกษตร หรือ
2. ปริญญาเอก/โททางบริหารธุรกิจ โดยมีพื้นระดับปริญญาตรี หรือ
โทด้านการเกษตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
3. ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การสอนหรือการทางาน และมีผลงาน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ ข้อ 1. หรือ 2. จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ

1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
1. ปริญญาเอกทางด้านวนศาสตร์หรือทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
อื่น ๆ แต่ต้องมีปริญญาตรีทางด้านวนศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. ปริญญาโททางด้านวนศาสตร์หรือทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องมีปริญญาตรีทางด้านวนศาสตร์หรือเทียบเท่า

1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อ
โภชนาการ

2

1. ปริญญาเอกด้าน Nutrition/ Community Nutrition/ Human Nutrition/
Clinical Nutrition/ Food and Nutrition/ Food Science/ Food Technology/
Food Science and Technology และอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ และความมัน่ คงทางอาหาร โดยมีพื้นปริญญา
โทหรือปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิขา้ งต้น หรือ
2. ปริญญาโทด้าน Nutrition/ Community Nutrition/ Human Nutrition/
Clinical Nutrition/ Food and Nutrition และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและ
โภชนาการ โดยมีพนื้ ปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิ
ข้างต้น
3. ข้อ (1) และ (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่า 3.00
4. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการจะได้รบั
การพิจารณาเป็นพิเศษ

- 12 สาขาวิชา

หลักสูตร : เงื่อนไข

มนุษยนิเวศศาสตร์ (ต่อ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
1. ปริญญาเอก ด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัว/ พฤติกรรมศาสตร์/
ประชากรศึกษา/ ประชากรศาสตร์/ จิตวิทยาพัฒนาการ/
Child Development /Human Development/ Family Studies /
Family Science / Family Social Science/ Family Relations
โดยมีพื้นปริญญาโท และปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวุฒิข้างต้น หรือ
2. ปริญญาโท (ที่กาลังศึกษาปริญญาเอก อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์) ด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัว/ พฤติกรรมศาสตร์/ ประชากร
ศึกษา/ ประชากรศาสตร์/ จิตวิทยาพัฒนาการ/ Child Development /
Human Development/ Family Studies/ Family Science /
Family Social Science/ Family Relations โดยมีพื้นปริญญาโท และ
ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวุฒิข้างต้น
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 /
ปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.5
4. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
5. หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หรือ
มีผลงานทางวิชาการอยู่ในระดับดีมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เทคโนโลยี
สือ่ สาร
1. ปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือด้านวิทยาการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นปริญญาโทและตรีเช่นเดียวกับปริญญาเอกและ
2. มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
3. ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือด้านวิทยาการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง และ
4. มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ในศาสตร์ที่กาหนด
ข้างต้น และ
5. มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

จานวน/
อัตรา
2

2

- 13 สาขาวิชา

หลักสูตร : เงื่อนไข

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
1. ปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือสาขาที่สัมพันธ์กับการพยาบาล
หรือการศึกษาพยาบาล โดยสาเร็จการศึกษาปริญญาโททางการพยาบาล
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน/การพยาบาลอนามัยชุมชน/การ
พยาบาลสาธารณสุข/สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
หรือ
2. ปริญญาโททางการพยาบาล หรือสาขาที่สัมพันธ์กับการพยาบาล
หรือการศึกษาพยาบาล ซึ่งกาลังศึกษาปริญญาเอกในสาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน/การพยาบาลอนามัยชุมชน/การพยาบาลสาธารณสุข/
สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

จานวน/
อัตรา
2

