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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
************************************
ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็ นพนั กงานสถาบั นสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 34 แห่ ง
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อบังคับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
สถาบันประเภทตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2559 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง อาจารย์
1) คณะวิทยาศาสตร์
2) คณะศิลปศาสตร์
3) คณะแพทยศาสตร์
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
7) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8) คณะการบริหารและจัดการ
9) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
10) วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
11) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จำนวน 27 อัตรา
จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 5 อัตรา
จำนวน 3 อัตรา
จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 5 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมั ครสอบคั ดเลื อกเป็ น พนั กงานสถาบั น ต้องไม่มี ล ั 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 ว่ า ด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้
10.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) ทุกสัญชาติ
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) อื่นๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด
10.2 ลักษณะต้องห้าม

-2-

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็ น คนวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั ่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น คนเสมื อน
ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศของ ก.บ.สจล.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น ๆ
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(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) อื่น ๆ ตามที่ ก.บ. สจล. กำหนด
ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10.2 (1) ให้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ แต่จะเข้า
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
3.1.2 ผลสอบ IELTS
ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน
3.1.3 ผลสอบ CU-TEP
ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
3.2 ยกเว้นกรณีที่สำเร็จการศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
3.3 ยกเว้นกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุ มัติ
ผลการศึกษาแล้ว ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
4.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา ทั้งปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
4.4 สำเนาใบแสดงผลภาษาอังกฤษ (ยกเว้นกรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.6 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.7 สำเนาหนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (เฉพาะเพศชาย)
4.8 ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
4.9 ประวัติส่วนตัวและผลงาน (Resume หรือ CV)
4.10 หนั ง สื อ รั บ รองการทำงาน กรณี บ ุ ค คลที่ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจำ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ถ้ามี)
4.11 สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอื่นๆ (ถ้ามี)
4.12 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
หมายเหตุ (1) การสมั ค รทางอี เ มล์ ใ ห้ ใ ช้ ส ำเนาสำหรั บ การสมั ค ร พร้ อ มลงลายมื อ ชื ่ อ สำเนาถู ก ต้ อ ง
ให้รวมเอกสารไฟล์ .pdf เป็นไฟล์เดียว พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย (จัดลำดับเอกสารตามข้อ 4.1 – 4.12)
(2) หากเอกสารอย่างใดอย่างนึงไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
และสถาบันจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
6. เงื่อนไขการสมัคร
6.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือก ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในใบ
สมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน สำเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนา
ถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือตรวจ
พบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
คัดเลือกตามประกาศนี้ รวมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบไม่ครบถ้วนให้ถือว่าการสมัครสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ
และสถาบันจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร
6.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ ของสถาบัน
6.3 ผู้ที่ผ่านการสอบในวันที่บรรจุจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้ส มัครจงใจกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137ดแนบท้ายประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
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7. กำหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ
7.1 ผู ้ ประสงค์ จ ะสมั ครสอบคั ดเลื อกสามารถสมั ครได้ ทางอี เ มล hr@kmitl.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
และวิธีการสอบที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
hr.kmitl.ac.th
(2) ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน
รวมถึ งหลั กฐานการโอนค่ าธรรมเนี ยมการสมั ครสอบ ส่ งมาที ่ อี เมล: hr@kmitl.ac.th โดยระบุ ห ั วเรื ่ อง
“สมัครสอบแข่งขันพนักงานสถาบัน สายวิชาการ – พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร” เท่านั้น สามารถ ติดต่อ 02-329-8000
ต่อ 3272
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครพำนักอยู่ต่างประเทศ ให้สามารถชำระค่าสมัคร ณ วันสัมภาษณ์ได้ โดยต้องอีเมลแจ้ง
พร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้จะมีการแจ้งกลับเพื่อการยืนยัน
การสมัครผ่านทางอีเมลไปยังผู้สมัคร
7.2 ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคาร และแนบ
หลั ก ฐานการโอนเงิ น พร้ อ มกั บ เอกสารการสมั ค รสอบ โดยการสมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เมื ่ อ ชำระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่บัญชี
088-2-11066-5
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและวันเข้ารับการประเมินในภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ 2563 ทางเว็บไซต์ www.hr.kmitl.ac.th
9. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ หรือสอบสอน หรือทดลองปฏิบัติการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และผู้ผ่าน
การคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยของคณะกรรมการคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับแถลงการณ์
สำนักนายกรัฐ มนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ ฉุ กเฉิ นตามพระราชกำหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน หลังจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลายและเรียบร้อย
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
1. คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 สังกัดภาควิชาเคมี (สาขาวิชาเคมีอินทรีย์)
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในประเทศหลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมีทางยา
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีผลงานทางวิชาการ และมีประวัติการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเน้นทางเคมีอินทรีย์ ในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่มีคุณภาพสูง
3) มีความสามารถในการสอน และถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี โดยสามารถสอนเป็น ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างดีมาก
4) มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ตำแหน่งที่ 2 สังกัดภาควิชาเคมี (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี โดยสามารถสอนเป็ นภาษาอังกฤษได้
อย่างดีมาก
3) มีประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีผลงานทางวิชาการ และมีประวัติการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพสูง
- มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- มีความสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
- มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์...
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2. คณะศิลปศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สังกัดภาควิชาภาษา สาขาภาษาจีน (ชาวจีน)
1) คุณวุฒิปริญญาโท/เอก
สาขาภาษาจีน
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
สาขาจีนศึกษา
ภาษาจีนและภาษาศาสตร์ประยุกต์
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย/บทความตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้งานวิจัยและบทความดังกล่าว
จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา
3. 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

4. คณะวิศวกรรม...
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4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 สังกัดสำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ
จำนวน 1 อัตรา
1) คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
2) มีป ระสบการณ์ทำงาน และ/หรือ มีผ ลงานทางวิช าการที่ได้รับการเผยแพร่ที่โ ดดเด่นใน
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
ตำแหน่งที่ 2 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จำนวน 2 อัตรา
1) คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
Industrial Engineering
Production Engineering
Materials Engineering
Materials Science
Manufacturing Engineering
Operations Research
Logistics and Supply Chain Management
หรือสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
2) เน้นด้านงานวิจัยทางด้าน Industrial Engineering, Automation, Robotics, Materials
Engineering, Advanced Manufacturing or Manufacturing Technology, Data Science
or Data Analytics, Logistics and Supply Chain หรือ Human Machine Interface
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1) คุณวุฒิปริญญาโท / ปริญญาเอก
สาขาวิชาด้านภูมิสถาปัตยกรรม พืชสวน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบจัดสวน

จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่ 2 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1) คุณวุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาทางด้านเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชไร่
2) มีความเชี่ยวชาญทางด้านเซลล์พันธุศาสตร์ หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช
6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
1) คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
ทางด้านหุ่นยนต์ หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

จำนวน 2 อัตรา

หรือระบบ...
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หรือระบบอัตโนมัติ
หรือแมคคาทรอนิกส์
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ปริญญาใดปริญญาหนึ่งที่เทียบเคียง
ได้ในสาขาวิชาหุ่นยนต์ หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หรือระบบอัตโนมัติ หรือระบบควบคุม
อัตโนมัติหรือแมคคาทรอนิกส์"
ตำแหน่งที่ 2 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1) คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชาทางด้าน
หลักสูตรและการสอน
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การบริหารการศึกษา
การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาหรือเทียบเท่า
2) มี ผลงานทางวิ ชาการที ่ ไม่ ใช่ ส ่ วนหนึ ่ งของการศึ กษาเพื ่ อรั บปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิ ชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS)
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ความสามารถ และหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
- ธุ ร กิ จ ดิ จ ิ ต อล (Digital Business) เช่ น เทคโนโลยี ท างการเงิ น (Finance Technology)
เทคโนโลยีทางการตลาด (Marketing Technology) กระบวนการนำเทคโนโลยีทางดิจิตอลมาปรับใช้กับธุรกิจ
(Digital Transformation)
- การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย แอนิเมชัน เกมส์คอมพิวเตอร์
การออกแบบ...
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- การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience Design) หรือ ส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้งาน (User Interface Design)
- วิทยาการข้อมูล (Data Science) การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics)
- การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
8. คณะการบริหารและจัดการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชีการเงิน
หรือการจัดการอุตสาหกรรม
เน้นทางด้านการจัดการเทคโนโลยี หรือการเป็นผู้ประกอบการ
ตำแหน่งที่ 2 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
โดยต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาหนึ่งปริญญาใดมาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
9. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
Electrical Engineering
Electronic Engineering,
Communication Engineering
Computer Engineering
Entrepreneurship
หรือสาขาวิชาอืี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่ 2 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
Audio/ Music/ Sound Engineering
Acoustical Engineering
Entrepreneurship
หรือสาขาวิชาอืี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอืี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
การตลาด, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, บัญชี
การโรงแรมและท่องเที่ยว

จำนวน 5 อัตรา
จำนวน 2 อัตรา

สาขาการ...
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สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพรายเชน
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 2 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 3 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ ภาษาอังกฤษธุรกิจ วรรณคดีอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาวิชภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งที่ 4 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

