
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุ และแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖) 

------------------------------------------------ 
 

ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ และแต่งต้ัง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการ ระดับตําแหน่ง อาจารย์  จํานวน  ๗๓  อัตรา  และตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ จํานวน  ๔๘  อัตรา  

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
บุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  จึง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ และแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

๑.  ตําแหน่งที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งต้ัง ฯ  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี) 
       ๑.๑   ตําแหน่งวิชาการ  ระดับตําแหน่ง  อาจารย์ 
                   ปริญญาเอก     อัตราค่าตอบแทนเดือนละ    ๒๔,๗๐๐     บาท 
 

                   ปริญญาโท      อัตราค่าตอบแทนเดือนละ    ๑๗,๕๙๐     บาท 
       ๑.๒   ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตําแหน่ง  ปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ    ๑๒,๘๔๐     บาท 
๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันฯ  
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   

๑. มีสัญชาติไทย  
๒. มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ 
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

พนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงาน หรือผู้มีอํานาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดี
ให้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเมื่อสอบแข่งขันได้ 

๒.๒ ลักษณะต้องห้าม   
๑. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒. เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๓. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือกฎหมายอ่ืนเก่ียวข้อง 
๔. เป็นบุคคลท่ีเคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๕. เป็นบุคคลล้มละลาย 
๖. เป็นบุคคลที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากการทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

 /๗. เป็นผู้..... 



๗. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
๘. เป็นพระภิกษุ และสามเณร 

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  รายละเอียดประกอบการพิจารณาต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติดังนี้ 
๑. หน่วยงานที่สังกัดมีภาระงานตามกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยประกาศฯ 
๒. คุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์สาขาที่รับการบรรจุแต่งต้ัง 
๓. ผลการเรียนตามวุฒิเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุแต่งต้ัง 
๔. บุคลิกภาพ หรือความรอบรู้ หรือเชาว์ปัญญาเหมาะสม 

๓.  วัน  เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบแข่งขันฯ 
       สมัครได้   ที่  งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ช้ัน M)  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
ต้ังแต่วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๔.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามาประกอบการยื่นใบสมัครสอบแข่งขันฯ 
 ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน 
 ๔.๒  สําเนาปริญญาบัตร      จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๓  สําเนาประกาศนียบัตร     จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๔  สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  (กรณียังไม่ได้รับปริญญา)  จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๕  สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน    จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๖  สําเนาทะเบียนบ้าน        จาํนวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๗  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๘  สําเนาการเปลี่ยนช่ือ  –  ช่ือสกุล          จํานวน  ๑ ฉบับ 

๔.๙  ใบรับรองแพทย์       จํานวน  ๑ ฉบับ                          
 ๔.๑๐  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ถ่ายคร้ังเดียวกัน และถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน  ๖   เดือน   
                   ขนาด   ๑.๕   น้ิว   จํานวน   ๓   ใบ     

๔.๑๑ หลักฐานอ่ืน ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ) ...............................................       
                 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานตามข้อ ๔.๒ – ๔.๔ มายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้   โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้   โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายใน    
วันที่   ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนําหลักฐานฉบับจริงตามข้อ ๔.๒ – ๔.๘ มาแสดง และสําเนาหลักฐานดังกล่าวต้องมี
การรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมกับลงลายมือชื่อกํากับทุกฉบับ 
 
 

๕.  ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันฯ 
      ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ เสียค่าธรรมเนียมตําแหน่งละ  ๒๐๐  บาท 
 

๖.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบแข่งขันฯ 
       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขัน ฯ  ในวันท่ี  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  งานการเจ้าหน้าที่ฯ 
( ช้ัน M)  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ 
www.pcru.ac.th หรือhttp://korjor.pcru.ac.th/ 
๗.  วันเวลา และสถานท่ีเข้ารับการสอบแข่งขันฯ 
       การดําเนินการสอบแข่งขันฯ  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี) 
       ๗.๑  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  
ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา   ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐   น.  และ เวลา   ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๓๐  น.   
 
 
 

/๘. ประกาศ..... 
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต         สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชา ๒

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร) เศรษฐศาสตรหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกับหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชา ๒

(สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย) การจัดการทรัพยากรมนุษยหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกับหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๑

(สาขาการสื่อสารและประชาสัมพันธ)๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชา

นิเทศศาสตร/สื่อสารมวลชน/วารสารสนเทศ หรือสาขาที่สัมพันธกับ

หลักสูตร

๒. มีความเชี่ยวชาญดานการถายภาพ ทั้งภาพนิ่ง และวีดีโอ

๓. หากมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพดานนิเทศ

ศาสตร สื่อสารมวลชน หรือที่เกี่ยวของ และมีความเชี่ยวชาญใน

โปรแกรม Adobe Photoshop,Illustrator,InDesign,Dreamweaver

๔. หากมีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับ 

พิจารณาเปนพิเศษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ ๒

(สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่สัมพันธกับหลักสูตร และตอง

สําร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ)

๒. มีความรูความสามารถในการสอนทางดานออกแบบระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร

๓. มีความสามารถในการสอนทางดานการซอมบํารุง เครื่องไมโคร

คอมพิวเตอร

๔. หากมีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับ 

พิจารณาเปนพิเศษ

 

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)

-4-



สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางดานสาขาวิชา ๒

(สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม) อุตสาหกรรมทองเที่ยว/การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว หรือสาขาวิชา

อื่นๆ ที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว

๒. หากมีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับ 

พิจารณาเปนพิเศษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑

๒. มีความรูความสามารถในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร

๓. มีความรูความสามารถในการซอมบํารุงเครื่องไมโครคอมพิวเตอร

๔. มีความรูความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

ประยุกตตาง ๆ

๕. มีความรูความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูลวิเคราะห

ปญหาและสรุปเหตุผล

๖. หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานดูแลระบบคอมพิวเตอรจะ

พิจารณาเปนพิเศษ

นักวิชาการศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนงานดานตาง ๆ

ของหนวยงานที่สังกัด

๓. สามารถใชโปรโปรแกรม Microsoft Office Word และExcel ได

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาพืขศาสตร ๑

สาขาวิชาการจัดการการเกษตร ๑

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑

กอสราง

๒. และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต  (วศ.บ.)สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือหลักสูตรครุศาสตร

 ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หรือปริญญาโท 

สาขาวิศวกรรมโยธา  ในดานสาขาวิศวกรรมโครงสราง/วิศวกรรม

สํารวจหรือสาขาที่เกี่ยวของ

      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทดานปฐพี  โรค

พืช  หรือสาขาวิชา  ที่เกี่ยวของกับการผลิตพืช

      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หรือปริญญาโท  สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ  (การตลาด)  หรือธุรกิจการเกษตร 
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) สาขาที่เกี่ยวของ

๓. มีผลงานวิจัยทางดานวิศวกรรมหรือสาขาวิศวกรรมอื่นที่เกี่ยวของ

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๔. หากมีประสบการณดานการควบคุมงานกอสราง หรืองานวิศวกรรม

สํารวจจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๕. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา จะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หรือปริญญาโท  สาขาวิชา ๓

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรและมัลติมีเดีย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หรือปริญญาโท สาขาวิชา ๑

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,วิศวกรรมคอมพิวเตอร

และโทรคมนาคม , หรือสาขาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรมคอมพิวเตอร       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ๒

ดุษฎีบัณฑิต  (วศ.ด.),หลักสูตรวิทยาศาสตร-ดุษฏีบัณฑิต  (วท.ด.)  หรือ

ปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วศ.ม.),หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร,

วิทยาการคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ,การรักษาความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) ๑

อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟา  หรือ

๒. ระดับปริญญาโท  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  (ค.อ.ม.)  

สาขาวิชาไฟฟา และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  (วท.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)  ๑

อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หรือ

๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และตองสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  (วท.บ.)
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

สาขาวิชาคหกิจการอาหาร       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท  สาขา วท.ม. ๑

หรือ คศ.ม.(คหกรรมศาสตร,อาหารและโภชนาการ)หรือสาขาที่

เกี่ยวของ

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ในหลักสูตร ๑

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและตองสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

นักวิชาการศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา หรือสาขาที่ ๑

เกี่ยวของ 

๒. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี

นักวิชาการพัสดุ ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญช/ี บริหารธุรกิจ ๑

๒. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี

๓. มีความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของใน

การปฏิบัติงานในหนาที่

คณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา (ปริญญาโท)  ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วท.บ.)สาขาชีววิทยา ๑

หรือสาขาที่เกี่ยวของ

๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วท.ม.) สาขาชีววิทยา

๓. มีประสบการณงานวิจัยทางดานชีววิทยาโมเลกุล

๔. หากมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

สาขาวิชาชีววิทยา (ปริญญาโท) ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วท.บ.)สาขาชีววิทยาหรือสาขา ๑

ที่เกี่ยวของ

๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วท.ม.) สาขาสัตววิทยา

๓. มีประสบการณงานวิจัยทางดานสรีรวิทยาของสัตว

๔. หากมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร และ ๑

การอาหาร เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 

๒. มีประสบการณสอนในสถาบันอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ปริญญาเอก)        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (วท.ด. , ปร.ด. , Ph.D , D.Ed) ๑

สาขาวิชาคณิตศาสตร หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวของ

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ปริญญาเอก)       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (วท.ด. , ปร.ด. , Ph.D , D.Ed) ๑

สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต หรือ 

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ

สาขาวิชาคณิตศาสตร       สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท (วท.ม.)สาขาวิชาคณิตศาสตร ๑

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (คณิตศาสตร)

และ ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร

      

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร       สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสต ๒

(การพยาบาลชุมชน)  สาขาสาธารณสุขศาสตรหรือสาขาที่เกี่ยวของ

ทางดานพยาบาลและสาธารณสุขศาสตร

๓. หากมีประสบการณในการสอนในสถานอุดมศึกษาจะไดรับพิจารณา

เปนพิเศษ

สาขาวิชาฟสิกส ๑. สําเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส ๑

๒. หากมีประสบการณในการสอนในสถานอุดมศึกษาจะไดรับพิจารณา

เปนพิเศษ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร ๑

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทวิทยาการ ๑

คอมพิวเตอร /เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ๑

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

สาขาวิชาเคมี ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาชีวเคมี หรือ เทคโนโลยี ๑

ชีวภาพ 

๒. หากมีประสบการณดานการสอนระดับอุดมศึกษา และมีผลงานวิจัย

ที่ไดรับการตีพิมพ  เผยแพร  จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาเคมี  ๑. สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี  เคมีวิเคราะห ๑

สาขาวิชาเคมีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๒. หากมีประสบการณดานการสอนระดับอุดมศึกษา และมีผลงานวิจัย

ที่ไดรับการตีพิมพ  เผยแพร  จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วศ.ม., วท.ม.) สาขาวิศวกรรม ๑

(ปริญญาเอก หรือปริญญาโท) สิ่งแวดลอม สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

สาขาพลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวของ

๒. ผูสมัครระดับปริญญาเอกตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

และมีคุณสมบัติตามขอ ๑

๓. ผูสมัครระดับปริญญาโทหากมีประสบการณดานการสอนหรือดาน

การวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

นักวิทยาศาสตร       สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาเคมี เคมีเทคนิค ๑

เคมีวิเคราะห  ธรณีวิทยา  วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟสิกส 

เคมีสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม พิสิกส

นักวิชาการศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูความสามารถพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร โปรแกรม

 Microsoft Office, Microsoft Excelการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ทางการศึกษา

๔. หากมีความรู ความสามารถทางวิชาการ ในงานที่เกี่ยวกับงานดาน

วิชาการศึกษาสาธารณสุขศาสตรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูและสามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี

๓. มีความรูความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี ๑. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีทางบัญชี ๑

๒. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สาขาวิชาศิลปกรรม ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชา ดังนี้ ๑

      - สาขาศิลปกรรม

      - สาขาศิลปศึกษา 

      - สาขาศิลปะไทย

      - สาขาศิลปะและการออกแบบ

      - สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ และ

๒. สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกในสาขาวิชา ดังนี้  

     - สาขาศิลปกรรม

     - สาขาศิลปศึกษา

     - สาขาศิลปะไทย

     - สาขาศิลปะและการออกแบบ

     - สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

๓. หากมีประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาศิลปกรรม ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชา ๑

     - สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๒. หากมีประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชานิติศาสตร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร (น.ม.) ๑

๒. หากมีประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางพัฒนาสังคม และ ๑

มหาบัณฑิต ๒. สําเร็จการศึกษาปริญญาโททางพัฒนาสังคม/ยุทธศาสตรการพัฒนา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๓. สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร

(ปริญญาเอก) ๔. หากมีประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรโดย ๓

(ปริญญาโท) ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๒. หากมีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๑

มนุษย หรือสาขาการจัดการทั่วไป โดยตองสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

๒. หากมีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

สาขาวิชาการบริหารการปกครอง ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร / รัฐศาสตร ๒

ทองถิ่น นิติศาสตร / สถิติ / วิจัย / การจัดการ

๒. หากมีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

สาขาวิชารัฐศาสตร ๑.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร หรือพัฒนาสังคม ๑

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร

โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร  หรือนิติศาสตร 

๒. หากมีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ สาขาวิชาดังนี้ ๑

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      - ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ

     - ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  

     - ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล  

     - ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ  

     - ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนา   

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ    

     - ภาษาอังกฤษ (ภาษาและการสื่อสาร)

     - ภาษาอังกฤษ

-11-



สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

     - การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

     - การแปลและการลาม (สายลาม)

     - ภาษาศาสตร  

     - ภาษาศาสตรศึกษา

     - ภาษาอังกฤษสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๒. มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา  หรือสามารถ  

สอน หรือเรียนภาษาญี่ปุน ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพมา

 ภาษามาเลย ภาษาฟลิปปนส และภาษาเวียดนามเปนวิชาโท

หรือวิชาเลือกจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ ๑

ในสาขาวิชาตอไปนี้ 

     - ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ

     - ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

     - ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล

     - ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ

     - ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนา

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ  

     - ภาษาอังกฤษ (ภาษาและการสื่อสาร) 

     - ภาษาอังกฤษ  

     - การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย 

     - การแปลและการลาม (สายลาม) 

     - ภาษาศาสตร  

     - ภาษาศาสตรศึกษา

     - ภาษาอังกฤษสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๒. มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา หรือสามารถ 

สอน หรือเรียนภาษาญี่ปุน ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพมา

ภาษามาเลย ภาษาฟลิปปนส และภาษาเวียดนามเปนวิชาโท หรือวิชา

เลือก จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาตอไปนี้  ๑

     - ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว

     - ภาษาอังกฤษธุรกิจ

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

     - ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

     - ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ

     - ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ  

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและ  อุตสาหกรรม

     - ภาษาอังกฤษสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๒. หากมีประสบการณสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางสังคมวิทยาประยุกต ๑

๒. หากมีประสบการณสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาดนตรี และการแสดง ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศศ.บ.(ดนตรีสากล) และ ๑

๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา)

๓. หากมีประสบการณสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิ ศศม./อม. ๑

สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร, สารสนเทศศาสตร 

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  หรือ

๒. จบการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิ วทม.สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

นักวิชาการศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูและสามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี

เจาหนาที่วิจัย ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูและสามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี

คณะครุศาสตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร ๑.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชา

คณิตศาสตร  หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หรือ สาขาวิชาการ

สอนคณิตศาสตร

๒

๒. ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร หรือ

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

๔.ถามีใบประกอบวิชาชีพครูและ

๕. หากมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑. สําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท หรือ  ระดับปริญญาเอก ๔

สาขาวิชาการศึกษา  ปฐมวัย

๒. หากมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชา ๓

ภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาอังกฤษ  ภาษาศาสตร หรือสาขาอื่น ๆ  ที่

เกี่ยวของ และ ตองสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร หรือสาขาอื่น ๆ  ที่ใกลเคียง

๒.มีผลคะแนนการสอบ TOEFL (Paper-based)  ไมต่ํากวา  550 หรือ 

IELTS ไมต่ํากวา  6.0 (ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป  นับจากวันสมัคร)

๓. หากมีประสบการณในการทํางานดานการสอนภาษาอังกฤษในระดับ

ระดับอุดมศึกษา จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาพลศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ๑

(สาขาพลศึกษา)

๒. หากถามีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณในการสอนจะ

เพิจารณาปนพิเศษ
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ๑ .สําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก  สาขาวิชา ๑

การสอนวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรและการสอน  

(วิทยาศาสตร) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

๒. หากมีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  สาขาวิชา  ๑

การสอนชีววิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตรชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพ

หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

๒. หากมีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

สาขาวิชาภาษาไทย ๑.สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชา

ภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทย  สาขาวิชาที่เกี่ยวของ

๑

๒. หากมีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

กลุมวิชาพื้นฐานการศึกษา ๑.สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ระดับปริญญาเอก ๑

 (สาขาบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา

๒. ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

๓. หากมีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

กลุมวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ ๑. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา  ๑

แนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการใหคําปรึกษา  จิตวิทยาในโรงเรียน  จิตวิทยาชุมชน  

หรือสาขาที่เกี่ยวของ

๒. มีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร ๓

๒. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกดานหลักสูตร

และการสอนหรือสาขาทางการศึกษาที่เกี่ยวของ

๓. มีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

กลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาดานการศึกษา ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ๑

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาวิชานวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวของทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา

๒. มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปที่

เกี่ยวของกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน  หรือโปรแกรมนําเสนองาน

๓. มีประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา จะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ ๒

๒. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี

สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง 

งานบริหารธุรการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๒

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

งานการเจาหนาที่ ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

บุคลากร ๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

งานคลัง

นักวิชาการเงิน และบัญชี ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ ๒

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

งานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๒

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

งานทรัพยสินและสวัสดิการ ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๒

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอม

วิศวกร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมโยธา  (ทุกสาขา) ๑

หรือเทียบเทา

๒. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สถาปนิก       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาปตยกรรม  (ทุกสาขา) ๑

หรือเทียบเทา

งานประชาสัมพันธ ๑

นักวิชาการชางศิลป ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานิเทศศาสตร  สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑหรือสาขาที่เกี่ยวของ

๒. มีบุคลิกภาพดี แตงกายสุภาพเรียบรอยมีมนุษยสัมพันธ 

สุขภาพแข็งแรง

๓. มีประสบการณ ในการใชโปรแกรม  Adobe Illustrator / Adobe 

Photoshop/ Adobe Indesign / Adobe Premiere After Effect  

ไดเปนอยางดี

๔.มีความรูความสามารถทางดานการจัดทําเว็บไซต และสามารถใช

โปรแกรม โปรแกรม Flash Dreamweaver, ๓D จะพิจารณาเปนพิเศษ

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

กองนโยบายและแผน

งานบริหารและธุรการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๒

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ เศรษฐศาสตร ๒

สถิติ คณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร

งานผังแมบทและออกแบบกอสราง

วิศวกร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมโยธา  (ทุกสาขา) ๑

หรือเทียบเทา

๒. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

งานวิเทศสัมพันธและบริการภาษา

ตางประเทศ

นักวิเทศสัมพันธ    สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางภาษาศาสตร ๑

อักษรศาสตร ศิลปศาสตร   ครุศาสตร  เอกภาษาอังกฤษ  หรือ ภาษา

ตางประเทศ

งานประกันคุณภาพและมาตราฐาน

การศึกษา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

กองพัฒนาการศึกษา

งานบริหารงานและธุรการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

งานกิจกรรมนักศึกษา

นักกิจกรรมนักศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูความสามารถในการเขียนโครงการ การจัดกิจกรรม 

นักศึกษาอบรม สัมมนา
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นักวิชาการศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ๑

๒. มีความรูความสามารถในการเขียนโครงการ

๓. มีความรูความสามารถดานการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา

๔. หากมีประสบการณที่เกี่ยวของกับหนาที่ที่ปฏิบัติจะไดรับการ

พิจารณาเปนกรณีพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ ๑

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

นักแนะแนวการศึกษาฯ ๑ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ทางจิตวิทยา การแนะแนว ๑

หรือทางการศึกษาโดยเรียนวิชาจิตวิทยา,แนะแนว รวมกันไมนอยกวา 

๖ หนวยกิต

๒. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการแนะแนวนักศึกษา สงเสริมอาชีพ

และจัดหางาน  บริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

๓. มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานราชการภายนอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหารงานและธุรการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงฯ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ๑

สารสนเทศ ๑ เร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาทางสาขาวิทยาการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขา

อื่นที่เกี่ยวของ

๒. มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณดานการเขียนโปรแกรม

ภาษา PHP,  โปรแกรมฐานขอมูล MySQL,  Oracle, และระบบ

ปฏิบัติการ Microsoft windows Server

๓. มีพื้นฐานความรูทางดาน Network และ Server

๔. มีพื้นฐานความรูทางดานการติดตั้ง  ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร

บรรณารักษ ๑. ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร สาขาบรรณารักษ ๒

ศาสตรและสารนิเทศศาสตร   

๒. สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  สาขาสารสนเทศ

ศาสตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๓. มีความรูความสามารถในงานบรรณารักษอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่

๔. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใช

ในการปฏิบัติงานในหนาที่

๕. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรอยาง

เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่

๖. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา

และสรุปผล

๗. หากมีประสบการณในการทํางานทางดานหองสมุดจะพิจารณา

เปนพิเศษ

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

งานสหกิจการศึกษาและการ

พัฒนาอาชีพ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบทาไมต่ํา ๑

กวานี้

๒. มีความรูความสามารถในดานธุรการ และสหกิจศึกษา

๓. มีความรู ความสามารถในการจัดทําโครงการไดเปนอยางดี
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๔. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หรือการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปมาชวยในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

งานทะเบียนและประมวลผล

นักวิชาการศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบทาไมต่ํา ๑

กวานี้

๒. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หรือการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปมาชวยในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

งานพัฒนาและสงเสริมวิชาการ

นักวิชาการศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบทาไมต่ํา ๑

กวานี้

๒. มีความรูความสามารถการจัดทําหลักสูตร

๓. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หรือการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปมาชวยในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

งานบัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

งานตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ ๑

๒. มีความรูความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word

Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint เปนอยางดี

๑๒๑รวมทั้งหมด
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วันเวลา และสถานท่ีสอบแข่งขันฯ 
ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ และแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เข้ารับการสอบแข่งขันฯ ในวันที่  ๑๒  
กรกฎาคม  ๒๕๕๖    เวลา ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  รายละเอียดดังน้ีคือ 
 
 

 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง   
 

วันสอบแขง่ขนัฯ 
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

 

วิชา 
 

เวลา 
 

สถานทีส่อบ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งวิชาการ และตําแหน่ง
ประเภทวิชาชพีเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 
๑.วิชาความสามารถทั่วไป  (๕๐ คะแนน) 
   ๑.๑ ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ  
   ๑.๒ ความสามารถด้านเหตุผล 
๒. วิชาภาษาไทย  (๕๐ คะแนน) 
   ๒.๑ ความเข้าใจในภาษา 
   ๒.๒ การใช้ภาษา  

๐๙.๐๐ 
- 

๑๒.๐๐  น. 

จะแจ้งให้ทราบ 
วันประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
  (คะแนน   ๒๐๐  คะแนน) 
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใ ช้ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ เฉพาะตําแหน่ง 
๒. ขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติในตําแหน่ง 

๑๓.๐๐ 
- 

๑๖.๐๐ น. 

 จะแจ้งให้ทราบ 
วันประกาศรายช่ือ 

   ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)   
 

วันสอบแข่งขันฯ 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
วิชา 

 
เวลา 

 

สถานทีส่อบ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งวิชาการ และตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

- ภาคความเหมาะกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์) 
  (คะแนนเต็ม ๕๐  คะแนน) 

๑. พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน  

๒. ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้าร่วมกับ
ผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น 

๐๙.๐๐ 
เป็นต้นไป 

 
 

จะแจ้งให้ทราบ 
วันประกาศรายช่ือ 

   ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
   (สัมภาษณ์) 
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