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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
************************************
ด้ว ย สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ จ ะรับสมัคร
บุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งานสถาบั น สายวิช าการ ตำแหน่ ง อาจารย์ ฉะนั้ น อาศั ย อำนาจตามความ
มาตรา 34 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง พ.ศ. 2551
ประกอบกับข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2559 และ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทตำแหน่งวิชาการ
และตำแหน่ ง สนับ สนุ น วิ ช าการ พ.ศ. 2559 จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ บุค คลเข้ า เป็น
พนักงานสถาบันสายวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง อาจารย์
1) คณะวิทยาศาสตร์
2) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3) คณะศิลปศาสตร์
4) คณะแพทยศาสตร์
5) คณะวิศวกรรมศาสตร์
6) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
7) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
9) คณะการบริหารและจัดการ
10) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
11) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 5 อัตรา
จำนวน 3 อัตรา
จำนวน 3 อัตรา
จำนวน 7 อัตรา
จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 7 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติ ทั่วไปและไม่มี
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ตามข้ อ 10 ของข้ อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
ว่าด้วยการบริหารงานบุ คคล พ.ศ. 2559 ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบสองปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(3) อื่นๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด

-2-

2.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็ น คนวิ กลจริ ต หรื อจิ ตฟั ่ นเฟื อนไม่ ส มประกอบ หรื อเป็ นคนเสมื อน
ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ ก.บ. สจล. (ได้แก่ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติด
ยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุ ปสรรคต่ อการปฏิ บ ั ต ิ งานในหน้ าที ่ โรคทางจิ ตที ่ ปรากฏอาการเด่ นชั ดหรื อรุ นแรง และเป็ นอุ ปสรรคต่ อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่)
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นๆ
(4) เป็นผู้บกพร่องในจรรยาบรรณและหรือศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระทำผิ ด วิ น ั ย ตาม
ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(10) เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(11) เคยเป็นพนักงานสถาบันหรือข้าราชการในสังกัดของสถาบันและพ้นสภาพการเป็น
พนักงานสถาบันหรือข้าราชการ ด้วยเหตุเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(12) อื่นๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด
ก.บ.สจล. อาจพิจารณายกเว้นให้ผู้ที่ไม่มีลักษณะตามข้อ 2.1 (1) เป็นพนักงานสถาบัน ได้
ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องจ้างเป็นพนักงานสถาบันตามความจำเป็นของภารกิจของสถาบัน
ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.2 (1) ให้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ แต่จะเข้ า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบันในตำแหน่งที่สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ต่อเมื่อพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
3. คะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
3.1 โดยผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ต้องมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์
และการใช้ผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการสมัคร ต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กำหนดไว้ใน
เอกสารแสดงผลการสอบ ดังนี้
3.1.1 ผลการสอบ TOEFL
(1) TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
(2) TOEFL (Computer Based)
ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน
(3) TOEFL (Internet Based)
ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
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3.1.2 ผลสอบ IELTS
ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน
3.1.3 ผลสอบ CU-TEP
ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
3.2 ยกเว้นกรณีที่สำเร็จการศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุ มัติ
ผลการศึกษาแล้ว ทั้งปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
4.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา ทั้งปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
4.4 สำเนาใบแสดงผลภาษาอังกฤษ (ยกเว้นกรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
4.5 ประวัติส่วนตัวและผลงาน (Resume หรือ CV)
4.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.7 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.8 ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
4.9 สำเนาหนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (เฉพาะเพศชาย)
4.10 สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอื่นๆ (ถ้ามี)
4.11 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครทางอีเมล์ให้ใช้ส ำเนาสำหรับการสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้ อง
ให้รวมเอกสารไฟล์ .pdf เป็นไฟล์เดียว พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย (จัดลำดับเอกสารตามข้อ 4.1 – 4.10)
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และ
สถาบันจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
6. เงื่อนไขการสมัคร
6.1 การแต่งกาย กรณีที่มาสมัครด้วยตนเองและวันที่มีการสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัคร
ทุกคนแต่งกายแบบสุภาพชน
- สุภาพสตรี ให้นุ่งกระโปรงสีสุภาพและคลุมเข่า (ที่ไม่ใช่ผ้ายืดและผ้ายีนส์)
- สุภาพบุรุษ ให้นุ่งกางเกงขายาว (ที่ไม่ใช่กางเกงยีนส์และเสื้อยืด) เสื้อใส่ใน
กางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น
6.2 ผู้ส มัครสอบคัดเลือก ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัค รให้ถูกต้องครบถ้วน สำเนาเอกสาร
หลักฐานให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ กรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ รวมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครสอบไม่ครบถ้วนให้ถือว่าการสมัครสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสถาบันจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
การสมัคร
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6.3 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ ของสถาบัน
6.4 ผู้ที่ผ่านการสอบในวันที่บรรจุจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
6.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้ส มัครจงใจกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137ดแนบท้ายประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า สอบคั ด เลื อ กสามารถ Download ใบสมั ค รได้ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์
www.hr.kmitl.ac.th หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7.1 วันและเวลาที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลา
ทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7.2 สถานที่รับสมัครและวิธียื่นใบสมัคร ดังนี้
(1) สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารการสมัคร
ได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เบอร์ติดต่อ 02-329-8000 ต่อ 3272
(2) สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารการ
สมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งถึงสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่
1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (ต้องจ่าหน้าซองเอกสารโดยชื่อผู้สมัครเท่านั้น
พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”) ตั้งแต่บัดนี้ และสิ้นสุดการรับสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.
2562 ทั้งนี้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสิ้นสุดรับสมัคร
(3) สมัครทางอีเมล hr@kmitl.ac.th ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบ
เอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งมาที่ อีเมล: hr@kmitl.ac.th
โดยระบุห ั วเรื่ อง “สมัครสอบแข่ งขันพนั กงานสถาบัน สายวิ ชาการ – พร้อมระบุ ชื ่ อผู ้ สมัคร” เท่านั้ น
สามารถ ติดต่อ 02-329-8000 ต่อ 3272
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครพำนักอยู่ต่างประเทศ ให้สามารถชำระค่าสมัคร ณ วันสัมภาษณ์ได้ โดยต้องอีเมลแจ้ง
พร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้จะมีการแจ้งกลับเพื่อการยืนยัน
การสมัครผ่านทางอีเมลไปยังผู้สมัคร
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี

รายละเอียดการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
088-2-11066-5
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
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8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและวันเข้ารับการประเมินในภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3272 ทางเว็บไซต์ www.hr.kmitl.ac.th
9. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้ว ยวิธี
การสัมภาษณ์ หรือสอบสอน หรือทดลองปฏิบัติการอื่นๆ ตามดุล ยพินิจของคณะกรรมการ และ ผู้ผ ่าน
การคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยของคณะกรรมการคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ให้มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานโดยทาง
สถาบันจะทำการประกาศชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง
11. เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สถาบันจะมีหนังสือส่งตัว
เพื่อตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ สถานีตำรวจท้องที่ตามทะเบียนบ้านของผู้สอบแข่งขันได้ หรือสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (แล้วแต่กรณี) และมีหนังสือส่งตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลหรือสถาบันบำบัดรักษา
ทางสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หากผลการตรวจสุขภาพจิตพบว่า “จิตไม่ปกติ หรือมีข้อวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน” หรือผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ “พบประวัติการกระทำผิด”
สถาบันจะถือว่าสิ้นสุดการจ้างนับตั้งแต่วันที่สถาบันได้รับทราบผลการตรวจสอบนั้น
12. อัตราค่าจ้างและสวัสดิการ
12.1 อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ สำหรับพนักงานสถาบันตำแหน่งสายวิชาการ
- คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,760 บาท
- คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,300 บาท
12.2 สวัสดิการและสิทธิ์ประโยชน์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม (สำหรับตัวพนักงานสถาบัน คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)
- ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
- ค่าทันตกรรม
- การตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี
- ค่าคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- สวัสดิการกรณีเสียชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (สำหรับตัวพนักงานสถาบัน/บิดาและมารดา)
- ค่ารักษาพยาบาล (บิดาและมารดา)
- เงินค่าชดเชยพนักงานสถาบัน
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์
1. คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1 สังกัดภาควิชาเคมี (สาขาวิชาเคมีอินทรีย์)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมีทางยา
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีผลงานทางวิชาการ และมีประวัติการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเน้นทางเคมีอินทรีย์ ในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่มีคุณภาพสูง
- มีความสามารถในการสอน และถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี โดยสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ได้อย่างดีมาก
- มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ตำแหน่งที่ 2 สังกัดภาควิชาเคมี (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ
สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี โดยสามารถสอนเป็ นภาษาอังกฤษได้
อย่างดีมาก
- มีประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1) มีผลงานทางวิชาการ และมีประวัติการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพสูง
2) มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) มีความสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
4) มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ
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2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา Food Biotechnology,
Fermentation Technology,
Food Science (เน้นงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร)
2) มีประสบการณ์ทำงาน การใช้เทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ต่อไปนี้จะพิจารณา
เป็นพิเศษ
- Microbial Genomics
- Molecular Biology
- Down Stream Process
- Unit Operation
3) สามารถตีพิมพ์บทความวิจัย/ บทความทางวิชาการ ในวารสารต่างประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล
Web of Science (WOS)
3. คณะศิลปศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาการโรงแรม)
- คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการโรงแรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1) มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา และ/หรือการทำงานในสายงานด้ าน
การโรงแรม มากกว่า 1 ปี
2) มีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร (ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้อง
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งที่ 2 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขานิติศาสตร์)
- คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านนิติศาสตร์
- หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1) ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2) มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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4. คณะแพทยศาสตร์
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิแพทยศาสตร์บัณฑิต และวุฒิบัตรแสดงความรู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่าง ๆ หรือคุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- 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
2) คะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
(1) ผลการสอบ TOEFL
TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
TOEFL (Internet Based)
ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
(2) ผลสอบ IELTS Academic
ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
- Mechanical Engineering
- Instrumentation and Control Engineering
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
- เน้นด้าน Energy Engineering, Energy Technology, Energy Management
หรือ Alternative Energy
ตำแหน่งที่ 2 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
- Mechanical Engineering
- Electrical Engineering
- Computer Engineering
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
- เน้นด้าน Robotics Engineering หรือ Artificial Intellingence
ตำแหน่งที่ 3 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
- Financial Engineering
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- Industrial Engineering
- System Engineering
- Computer Engineering
- Software Engineering
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
- เน้นด้าน Financial Engneering, Mathematical Finance, Quantitative Finance,
Computational Finance หรือ Financial Technology
6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
- คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
หรือระบบอัตโนมัติ
หรือแมคคาทรอนิกส์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ปริญญาใดปริญญาหนึ่งที่เทียบเคียงได้
ในสาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หรือระบบอัตโนมัติ หรือแมคคาทรอนิกส์"
ตำแหน่งที่ 2 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
- คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
ครุศาสตร์เกษตร, การศึกษาเกษตร, การส่งเสริมการเกษตร, การพัฒนาการเกษตร, การอาชีวศึกษา,
พืชไร่, พืชสวน, เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์, สัตวบาล,
อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 3 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
ทางด้านหลักสูตรและการสอน, การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การบริหารการศึกษา, การบริหารจัดการ, เทคโนโลยีการศึกษา, นวัตกรรมการศึกษา, หลักสูตรและการสอน
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิช าการ
ที ่ ไ ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ตามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ก ำหนดในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั ้ ง ให้ บ ุ ค คลดำรงตำแหน่ ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
7.1 สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
ตำแหน่งที่ 1 คุณวุฒิปริญญาเอก
- ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ตำแหน่งที่ 2 คุณวุฒิปริญญาเอก
- ด้านการส่งเสริมการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมเกษตร
เทคโนโลยีหลังการเกษตร วิจัยและพัฒนาการเกษตร
- หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
- โดยจบปริญญาตรีหรือโทด้านการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
7.2 ตำแหน่งที่ 3 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- คุณวุฒิปริญญาโท / ปริญญาเอก
ด้านภูมิสถาปัตยกรรม หรือพืชสวน
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบจัดสวน
7.3 ตำแหน่งที่ 4 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
- คุณวุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา
8.1 ตำแหน่งที่ 1 สังกัดภาควิชานิเทศศิลป์
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก
- ทางด้านการถ่ายภาพ, วิชาการถ่ายภาพ, ศิลปการถ่ายภาพ
- หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีประสบการณ์การทำงานในด้านการถ่ายภาพ หรือมีประสบการณ์ทำงาน ในสายงานเกี่ยวกับ
การถ่ายภาพ (ไม่จำกัดตำแหน่งในอุตสาหกรรม) หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
3) เป็นผู้มีความรู้ด้านการถ่ายภาพ หรือการสร้างสรรค์ภาพถ่าย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและ
สามารถสอนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการสร้างสรรค์ระดับสูง
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8.2 ตำแหน่งที่ 2 สังกัดภาควิชาศิลปกรรม
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก
- ทางด้านศิลปกรรมหรือทัศนศิลป์ ในสาขาวิชาอิลลัสเตชั่น สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชามีเดียอาตส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นในด้านศิลปกรรมหรือทัศนศิลป์เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
3) เป็นผู้มีความรู้ด้านศิลปกรรมหรือทัศนศิลป์ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสามารถสอนได้
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการสร้างสรรค์ระดับสูง

9. คณะการบริหารและจัดการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การบัญชีการเงิน
หรือการจัดการอุตสาหกรรม
2) โดยเน้น ทางด้านการจัดการเทคโนโลยี หรือการเป็นผู้ประกอบการ
10. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
- Electrical Engineering, Electronic Engineering,
- Communication Engineering,
- Computer Engineering, Entrepreneurship
- หรือสาขาวิชาอืี่นที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 2 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
- Audio/ Music/ Sound Engineering,
- Acoustical Engineering,
- Entrepreneurship
- หรือสาขาวิชาอืี่นที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 2 อัตรา
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11. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 คุณวุฒิปริญญาเอก
- ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, วรรณคดีอังกฤษ,
- ภาษาศาสตร์, ภาษาศาสตร์ประยุกต์,
- หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ), ศิลปศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
- หรือสาขาวิชาอืี่นที่เกี่ยวข้อง (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และระดับปริญญาโท ต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์)
ตำแหน่งที่ 2 คุณวุฒิปริญญาเอก
- การตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี
- การโรงแรมและการท่องเที่ยว
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพรายเชน
- หรือสาขาวิชาอืี่นที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 3 คุณวุฒิปริญญาเอก
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- หรือสาขาวิชาอืี่นที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 4 คุณวุฒิปริญญาเอก
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
- หรือสาขาวิชาอืี่นที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 5 คุณวุฒิปริญญาเอก
- ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry)
- วิทยาศาสตร์อาหาร (Food Science)
- เทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology)
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Science and Technology)
- หรือสาขาวิชาอืี่นที่เกี่ยวข้อง

ทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

