ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒)
………………………………………
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง จะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๒ อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับอาจารย์ จานวน ๑๐ อัตรา
- ประจาคณะครุศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา
- ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน ๓ อัตรา
- ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน ๒ อัตรา
- ประจาคณะวิทยาการจัดการ
จานวน ๑ อัตรา
- ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน ๑ อัตรา
- ประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จานวน ๒ อัตรา
ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตาแหน่ง
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๓. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
๔. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนด
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย
๒. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๒.๑ ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จานวน ๒ อัตรา
- ประจากองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
จานวน ๑ อัตรา
- ประจางานบริหารพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี จานวน ๑ อัตรา
ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตาแหน่ง
๑. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจาแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
๒. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนด
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

๒

๓. รายละเอียดการจ้างงาน
ระยะเวลาการจ้างในระยะแรก ๓ ปี ทั้งนี้ ต้องผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและต่อสัญญาตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับอาจารย์
อัตราค่าจ้าง
- ระดับปริญญาเอก เดือนละ ๓๑,๕๐๐.- บาท
- ระดับปริญญาโท เดือนละ ๒๖,๒๕๐.- บาท
ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
อัตราค่าจ้าง
- ระดับปริญญาโท เดือนละ ๒๔,๕๐๐.- บาท
- ระดับปริญญาตรี เดือนละ ๒๑,๐๐๐.- บาท
๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑.) มีสัญชาติไทย
(๒.) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔.) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕.) ไม่เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนทางธุรกิจ
(๖.) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๗.) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพ ากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘.) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
(๙.) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐.) ผู้สมัครที่เป็นเพศชายให้นาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้น
การเกณฑ์ทหารมาแสดง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิและสาขาวิชา (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. รับรอง และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วเท่านั้น

๓
๕. การสอบ
(๑.) ผู้สมัครสอบต้องเข้าห้องสอบให้เรียบร้อย เมื่อถึงเวลาเริ่มสอบแต่ละวิชาผูส้ อบ
ทีม่ าหลังเวลาลงมือสอบแล้วเกิน ๑๕ นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น ๆ
(๒.) ผู้เข้าสอบจะต้องเชื่อฟังคาแนะนาหรือคาสั่งของผู้กากับห้องสอบเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
(๓.) ผู้เข้าสอบคนใดสอบวิชาใดวิชาหนึ่งเสร็จก่อน ผู้นั้นจะต้องออกไปห่างห้องสอบ
และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบ
ก่อนเวลา ๒๐ นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้
(๔.) ผู้เข้าสอบที่มีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่
ตนให้รีบแจ้งผู้กากับการสอบหรือประธานสนามสอบทันทีเพี่อที่จะได้ดาเนินการให้เป็นไปในทางที่ถูกที่
ควรในขณะนั้นการร้องเรียนภายหลังจากเกิดเหตุนานเกินควร อาจไม่รับการพิจารณา
(๕.) ผู้เข้าสอบต้องไม่นาตาราหรือเอกสาร เครื่องใช้อื่นใดเข้าห้องสอบเว้นแต่
ทีไ่ ด้รับอนุญาต
(๖.) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด หรือ
อุปกรณ์อื่น ๆ ไปเอง ส่วนกระดาษเขียนตอบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดให้
(๗.) ผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมทุจริต การสอบครั้งนี้ จะไม่ให้สิทธิสมัครสอบครั้งต่อไป
๖. การรับสมัคร
๖.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัคร ได้ที่ http://www.mcru.ac.th
๖.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑.) สาเนาใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งสถานศึกษาออกให้โดยผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากผู้มีอานาจ และมีคุณวุฒิเป็นไปตามที่สานักงาน ก.พ.รับรอง อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวัน
รับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มคี ุณสมบัตติ ามประกาศรับสมัคร และ/หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
(๒.) ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา และ/หรือ
ใบรับรองประสบการณ์ ในกรณีที่เคยผ่านงานอื่นมาก่อน และ/หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ และ/
หรือหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ความสามารถ ซึ่งเอกสารจะต้องมีอายุของเอกสารไม่เกิน ๒
ปีนับจากปีที่ประกาศรับสมัคร
(๓.) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๔.) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๕.) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๓ รูป

๔

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ
กาหนดวัน เวลา สถานทีค่ ัดเลือก ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิคส์ http://www.mcru.ac.th
๘. ค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
๙. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับอาจารย์
วันประเมิน
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

วิธีประเมินสมรรถนะ
๑) ด้านความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
(ก) ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน)
- ด้านสาขาวิชาเอก
(ข) ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ (สอบข้อเขียน)
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไข (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๒) ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
- ทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดลองสอน)
๓) ด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- สัมภาษณ์ (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน)
๔) สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดในหน้าที่ ๕
ข้อ ๑)

เวลา

หมายเหตุ

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑๕๐ คะแนน

๑๐.๑๐ - ๑๑.๑๐ น.

๕๐ คะแนน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

๕๐ คะแนน

๑๔.๑๐ น. เป็นต้นไป
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๐๐ คะแนน
ผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ
ไม่นามารวม
กับคะแนน
สมรรถนะ

๕

เกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาแหน่งวิชาการ
ระดับอาจารย์
การสอบบรรจุเพื่อดารงตาแหน่งบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะต้อง
สอบผ่านข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) เพื่อแสดงถึงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บุคลากรสายวิชาการประจาสาขาวิชาต่าง ๆ
1.1 ต้องได้คะแนนจากการสอบข้อสอบวัดควาสามารถทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
1.2 มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษจากแหล่งทดสอบต่าง ๆ ได้แก่ TOEFL
(paper), TOEFL (CBT), TOEFL (IBT), TOEIC, IELTS หรือ CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีระยะเวลาภายใน
2 ปี มาแสดงเพื่อใช้แทนการสอบข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องได้
คะแนนดังต่อไปนี้
TOEFL (PAPER) TOEFL (CBT) TOEFL (TBT)
TOEIC
450 ขึ้นไป
120 ขึน้ ไป
50 ขึน้ ไป
500 ขึ้นไป
คะแนนเต็ม
677
300
120
990

IELTS
4.5 ขึ้นไป

CU-TEP
60 ขึ้นไป

9

120

2. บุคลากรสายวิชาการประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.1 ต้องได้คะแนนจากการสอบข้อสอบวัดความารถสามารถทางภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือ
1.2 มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษจากแหล่งทดสอบต่าง ๆ ได้แก่ TOEFL
(paper), TOEFL (CBT), TOEFL (IBT), TOEIC, IELTS หรือ CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีระยะเวลาภายใน
2 ปี มาแสดงเพื่อใช้แทนการสอบข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องได้
คะแนนดังต่อไปนี้
TOEFL (PAPER) TOEFL (CBT) TOEFL (TBT)
TOEIC
550 ขึ้นไป
160 ขึน้ ไป
60 ขึน้ ไป
600 ขึ้นไป
คะแนนเต็ม
677
300
120
990

IELTS
5.5 ขึ้นไป

CU-TEP
85 ขึ้นไป

9

120

3. เกณฑ์การวัดผลภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
โดยข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษจะวัดความสามารถในทักษะการฟัง
ร้อยละ 25 ทักษะการพูด ร้อยละ 25 ทักษะการอ่าน ร้อยละ 30 และทักษะการเขียน ร้อยละ 20
3.1 บุคลากรสายวิชาการประจาสาขาวิชาต่าง ๆ เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 ขึ้นไป
3.2 บุคลากรสายวิชาการประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป

๖

ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
วันประเมิน
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

วิธีประเมินสมรรถนะ

เวลา

หมายเหตุ

๑) ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
(ก) ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน)
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ๑๕๐ คะแนน
ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตาแหน่ง
(ข) ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ (สอบข้อเขียน) ๑๐.๑๐ – ๑๑.๑๐ น. ๕๐ คะแนน
- พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไข (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๑
(ค) - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๒) ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จาเป็น
ต่อการปฏิบตั ิงาน
(ก) ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน)
- การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

๑๑.๒๐ - ๑๒.๒๐ น. ๕๐ คะแนน

(ข) ทดสอบภาคทฤษฎี (การใช้คอมพิวเตอร์) ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ๕๐ คะแนน
โปรแกรมประมวลผลคาและตารางคานวณ
๓) ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- สัมภาษณ์ (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน)

๑๔.๑๐ น. เป็นต้นไป ๑๐๐ คะแนน

๗

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยได้คะแนน
ประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และการบรรจุจะเป็นตามลาดับคะแนนที่สอบได้
*กรณีตาแหน่งวิชาการ (ระดับอาจารย์) ที่ไม่ผ่านการสอบวัดความสามารถทางภาษา อังกฤษ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา อนุโลม ให้บรรจุเข้าทางานและให้พัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนดภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือน หากไม่ผ่านเกณฑ์วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด ถือว่าไม่ผ่าน
การทดลองการปฏิบัติงาน สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงทันที (ยกเว้นตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(เลขที่ ๒๔๖)
๑๑. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับ
คะแนนสอบในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี ชั้น ๑
อาคารอานวยการ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ http://www.mcru.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือก ครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือหากมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครตาแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามประกาศนี้ ให้ถือว่ายกเลิกบัญชีนี้เช่นเดียวกัน
๑๒. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว เพื่อทาสัญญาจ้างและรับหนังสือรายงานตัว
ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หากไม่มารายงานตัวให้ถือว่าสละสิทธิ์
และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง

๘

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ประเภทตาแหน่งวิชาการ)
ตาแหน่ง
อาจารย์
เลขที่ ๒๔๖
จานวน ๑ อัตรา

สังกัด
คณะครุศาสตร์

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ,
ภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,
ภาษาศาสตร์หรือศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ,
วรรณคดีภาษาอังกฤษ
๒. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
*หมายเหตุ ถ้ามีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๑. มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ ปี
๒. กาลังศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๓. มีการทางานวิจัยทีน่ อกเหนือจากการทาวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ
*ผู้ที่จบวุฒิ
การศึกษา
ต่างประเทศ
จะต้องมีผล
การเรียน
เทียบเท่า
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษา
หลักสูตร
ระดับ
อุดมศึกษา
ที่ สกอ.
กาหนด

๙

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ประเภทตาแหน่งวิชาการ)
ตาแหน่ง
อาจารย์
เลขที่ ๒๓๙
จานวน ๑ อัตรา

สังกัด
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
คณะวิทยาศาสตร์ ๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาฟิสิกส์ และแขนงต่าง ๆ ในฟิสิกส์
จากสถาบันศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ หากมีวุฒิการศึกษาใน
ระดับใดระดับหนึ่ง ในสาขาดาราศาสตร์และอวกาศ,
ธรณีวิทยา, แม่เหล็กไฟฟ้าและกลศาสตร์ จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
*หมายเหตุ ถ้ามีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๑. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๑ ปี ในสถาบันอุดมศึกษา (มีหนังสือรับรอง)
๒. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และได้รบั การเผยแพร่ เช่น การตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑ รายการ
ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๓. ประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร

หมายเหตุ
*ผู้ที่จบวุฒิ
การศึกษา
ต่างประเทศ
จะต้องมีผล
การเรียน
เทียบเท่า
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษา
หลักสูตร
ระดับ
อุดมศึกษา
ที่ สกอ.
กาหนด

๑๐

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ประเภทตาแหน่งวิชาการ)
ตาแหน่ง
อาจารย์
เลขที่ ๒๗๓
จานวน ๑ อัตรา

สังกัด
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
คณะวิทยาศาสตร์ ๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์,
การสอนคณิตศาสตร์, หรือคณิตศาสตร์ศึกษา และ
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์,
การสอนคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ศึกษา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
*หมายเหตุ ถ้ามีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๑. มีประสบการณ์สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
อุดมศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปีต่อเนื่อง (มีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงาน)
๒. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่ เช่น การตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑ รายการ
ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๓. ประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร

หมายเหตุ
*ผู้ที่จบวุฒิ
การศึกษา
ต่างประเทศ
จะต้องมีผล
การเรียน
เทียบเท่า
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษา
หลักสูตร
ระดับ
อุดมศึกษา
ที่ สกอ.
กาหนด

๑๑

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ประเภทตาแหน่งวิชาการ)
ตาแหน่ง
อาจารย์
เลขที่ ๒๗๒
จานวน ๑ อัตรา

สังกัด
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
คณะวิทยาศาสตร์ ๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา, สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา, Science education, ชีววิทยา,
เคมี และแขนงต่าง ๆ ในเคมี, ฟิสิกส์และแขนงต่างๆ
ในฟิสิกส์ จากสถาบันศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ หรือ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา,
พันธุศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์ และสาขาอื่น ๆ ทีส่ ัมพันธ์
ตามที่ สกอ.กาหนด และสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ครุศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บณ
ั ฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี, ชีววิทยา,
ฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หรือ
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต หรือครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, และสาขาสัมพันธ์
ตามที่ สกอ. กาหนด และสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต เคมี,
ชีววิทยา, ฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
*หมายเหตุ ถ้ามีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๑. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่ เช่น การตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑ รายการ
ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๒. ประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร

หมายเหตุ
*ผู้ที่จบวุฒิ
การศึกษา
ต่างประเทศ
จะต้องมีผล
การเรียน
เทียบเท่า
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษา
หลักสูตร
ระดับ
อุดมศึกษา
ที่ สกอ.
กาหนด

๑๒

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ประเภทตาแหน่งวิชาการ)
ตาแหน่ง
อาจารย์
เลขที่ ๒๗๕
จานวน ๑ อัตรา

สังกัด
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
คณะมนุษยศาสตร์ ๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีสากล
*หมายเหตุ ถ้ามีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๑. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีสากลทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
๒. มีความชานาญด้านการบรรเลงเครื่องเป่าทองเหลือง
๓. ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เคยนาเสนอผลงานทาง
๒ รายการ

อาจารย์
เลขที่ ๐๖๓
จานวน ๑ อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์ ๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์,
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาครัฐและเอกชน,
การบริหารงานสาธารณะ
*หมายเหตุ ถ้ามีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๑. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
๒. ถ้ามีประสบการณ์สอนหรือมีผลงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อ
แก้ไขปัญหาสังคม

หมายเหตุ
*ผู้ที่จบวุฒิ
การศึกษา
ต่างประเทศ
จะต้องมีผล
การเรียน
เทียบเท่า
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษา
หลักสูตร
ระดับ
อุดมศึกษา
ที่ สกอ.
กาหนด

๑๓

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ประเภทตาแหน่งวิชาการ)
ตาแหน่ง
อาจารย์
เลขที่ ๒๗๗
จานวน ๑ อัตรา

สังกัด
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, วิศวกรรมความ
ปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,
การจัดการสิง่ แวดล้อม
*หมายเหตุ ถ้ามีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๑. จบการศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หรือสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือ
วิศวกรรมความปอลดภัย อย่างน้อย ๑ วุฒิการศึกษา
๒. มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา
๓. มีผลงานทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และได้รับการเผยแพร่ เช่น การตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ หรือการประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง

หมายเหตุ
*ผู้ที่จบวุฒิ
การศึกษา
ต่างประเทศ
จะต้องมีผล
การเรียน
เทียบเท่า
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษา
หลักสูตร
ระดับ
อุดมศึกษา
ที่ สกอ.
กาหนด

๑๔

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ประเภทตาแหน่งวิชาการ)
ตาแหน่ง
อาจารย์
เลขที่ ๒๖๘
จานวน ๑ อัตรา

สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ
ค้าปลีก, การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่, การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด,
การจัดการ, การบริหารทั่วไป, การจัดการธุรกิจค้าปลีก,
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
*หมายเหตุ ถ้ามีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๑. มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการปกติ
ตามภารกิจของโครงการได้
๒. มีประสบการณ์การสอน หรือการทางานภาคธุรกิจ
หรือกาลังอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก
๓. มีงานวิจยั ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ตามเกณฑ์ กพอ.
ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง

หมายเหตุ
*ผู้ที่จบวุฒิ
การศึกษา
ต่างประเทศ
จะต้องมีผล
การเรียน
เทียบเท่า
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษา
หลักสูตร
ระดับ
อุดมศึกษา
ที่ สกอ.
กาหนด

๑๕

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ประเภทตาแหน่งวิชาการ)
ตาแหน่ง
อาจารย์
เลขที่ ๒๖๔
จานวน ๑ อัตรา

สังกัด
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
วิทยาลัยมวยไทย ๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ส.ม.) สาขาวิชา
ศึกษาและ
สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
การแพทย์แผนไทย
ปริญญาเอก (ส.ด.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเภสัชศาสตร์
*หมายเหตุ ถ้ามีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๑. มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
๒. มีผลงานวิจยั หรือผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติฐาน TCI หรือการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือ นานาชาติ อย่างน้อย ๑ รายการขึ้นไปในรอบ
ไม่เกิน ๕ ปีย้อนหลัง (ผลงานวิจยั และผลงานทาง
วิชาการต้องไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา)
๓. มีประสบการณ์สอนทางการสาธารณสุขชุมชนใน
สถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔. มีประสบการณ์ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

อาจารย์
เลขที่ ๒๗๔
จานวน ๑ อัตรา

วิทยาลัยมวยไทย ๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
ศึกษาและ
สาขาวิชามวยไทยศึกษา, สาขาวิชาพลศึกษา หรือ
การแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาการกีฬา
๒. มีผลงานวิจยั หรือผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติฐาน TCI หรือการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือ นานาชาติ อย่างน้อย ๑ รายการขึ้นไปในรอบ
ไม่เกิน ๕ ปีย้อนหลัง (ผลงานวิจยั และผลงานทาง
วิชาการต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา)
*หมายเหตุ ถ้ามีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๑. เป็นวิทยากร
๒. มีประสบการณ์ในการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร
๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
*ผู้ที่จบวุฒิ
การศึกษา
ต่างประเทศ
จะต้องมีผล
การเรียน
เทียบเท่า
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษา
หลักสูตร
ระดับ
อุดมศึกษา
ที่ สกอ.
กาหนด

๑๖

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัตกิ าร)
ตาแหน่ง
สังกัด
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบาย งานนโยบายและแผน ๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุกสาขาวิชา)
และแผน
กองนโยบายและแผน ๒. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านนโยบายและแผน
เลขที่ ๒๗๙
สานักงานอธิการบดี
- สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยง
จานวน ๑ อัตรา
แผนงาน
- สามารถวิเคราะห์โครงการและเสนอสิ่งบ่งชี้ความ
คุ้มค่าในการจัดทาโครงการ
- สามารถจัดกระทาข้อมูลเพื่อการประมวลงานหรือ
ประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการได้เป็นอย่างดี
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมประมวลผลคาและตารางคานวณ
ค้นหาข้อมูลผ่านระบบ Internet ได้เป็นอย่างดี
๔. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบพัสดุ
และ พ.ร.บ. ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
๕. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
เป็นอย่างดีและมีจติ บริการ
๖. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้

หมายเหตุ
*ผู้ที่จบวุฒิ
การศึกษา
ต่างประเทศ
จะต้องมีผล
การเรียน
เทียบเท่า
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษา
หลักสูตร
ระดับ
อุดมศึกษา
ที่ สกอ.
กาหนด

๑๗

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัตกิ าร)
ตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ
เลขที่ ๐๑๐
จานวน ๑ อัตรา

สังกัด
งานบริหารงานพัสดุ
กองกลาง
สานักงานอธิการบดี

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
*หมายเหตุ ถ้ามีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๑. ผ่านงานด้านงานพัสดุไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี (โดยแสดง
หลักฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน)
๒. มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

หมายเหตุ
*ผู้ที่จบวุฒิ
การศึกษา
ต่างประเทศ
จะต้องมีผล
การเรียน
เทียบเท่า
เกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษา
หลักสูตร
ระดับ
อุดมศึกษา
ที่ สกอ.
กาหนด

