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ประกาศวทิยาลยันวัตกรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
เ ร ือ่ง  ร ับสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเปน็พนกังานมหาวทิยาลยั (วิทยาลยันวตักรรม) สายสนบัสนนุวชิาการ 

คร ัง้ท ี ่1/2564 
------------------------------------------- 

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม ีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนวัตกรรม) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่  1/256 4 จ านวน 3  อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ต าแหนง่ท ีร่บัสมคัร
นักวิชาการศึกษา (ระดับปฏิบัตกิาร) จ านวน 2 อัตรา 
นักประชาสัมพันธ ์(ระดับปฏิบัตกิาร) จ านวน 1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน 21,250 บาท 

2. ค ุณสมบตัขิองผู้สมคัร
2 .1 ค ุณสมบตัทิ ัว่ไป 

2 .1.1 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 11 (ตามเอกสารแนบท้าย 1) 

2.1.2 มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอรต์ามความเหมาะสม
กับต าแหน่งที่สมคัร 

2.1.3 ผู้สม ัครเพศชาย ต้องได้รบัการยกเวน้การเกณฑ์ทหารหรือผา่นการเกณฑ์ทหารแลว้  

2.1.4 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่มอีายุไมเ่กิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลกัฐาน
การสอบ จนถึงวันปิดรับสมคัร ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 

ต าแหน่ง ประเภทการทดสอบ (คะแนน) 
TU-GET TU-STEP TOEIC 

นักวิชาการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 350 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 35 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 

นักวิชาการเงินและบญัชี ไม่ต่ ากว่า 300 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 25 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน 
นักประชาสัมพันธ ์ ไม่ต่ ากว่า 350 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 35 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
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2.1.5 ผู้เข้ารับการคดัเลือกจะต้องไมเ่ป็นโรค ดังต่อไปนี้ 
(1) วัณโรคในระยะแพรก่ระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รงัเกียจแก่สงัคม
(3) โรงติดยาเสพติดใหโ้ทษ
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคไตวายเรื้อรัง
(6) โรคสมองเสื่อม
(7) โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฎอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติงานในหนา้ที่
(8) โ รคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบตัิงานในหนา้ที่

2 .2 ค ุณสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ 
2.2.1 นักวิชาการศึกษา 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมจ่ ากัดสาขา
- มีความสามารถในการวางแผนการท างาน การท างานเป็นทีม และการจัดเก็บขอ้มลู

ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
- มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสารในระดบัดี
- มีทักษะในการใชโ้ปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Word/Excel/PowerPoint) ในระดับดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้

2.2.2 นักประชาสัมพันธ ์(Content Creator) 
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมจ่ ากัดสาขา
- มีความสามารถในการสร้างสรรค ์และจัดท า Content ที่ตอบโจทยก์ลุ่มเปา้หมาย
- มีความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง

ประชาสัมพันธข์องวิทยาลัย
- มีทักษะในการใชส้ื่อประชาสัมพันธอ์อนไลน์
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้

3. หลักฐานประกอบการสมคัร
3.1 ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด 

3.2 ส าเนาใบปรญิญาบัตร และหลักฐานแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) อย่างละ 1 ชุด 

3.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด 

3.4 หนังสือรับรองการท างาน จ านวน 1 ชุด (ถ้าม ี) 
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3.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ชุด (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย)  

3.6 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้านาม ชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้าม ี) จ านวน 1 ชุด  

3 .7 ส าเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) 
จ านวน 1 ชุด    

3.8 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรบั
สมัคร) จ านวน 1 รูป 

3.9 ใบรับรองแพทยซ์ึ่งระบุการไมเ่ป็นโรคตามข้อ 2.1.6 และมีอายไุมเ่กิน 1 เดือน จ านวน 1 ชุด 

4. วิธ ีการสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก
4.1 ผู้สม ัครสามารถสมคัรไดต้ั้งแต่บดันีเ้ป็นต้นไป จนถงึวนัท ี ่5 พฤศจกิายน 

4.2 Download ใบสมัครได้ที ่www.citu.tu.ac.th โดยมรีายละเอียดการรบัสมคัรแต่ละชอ่งทาง ดังนี้ 

- สมัค รทาง E-Mail  โดยส่งเอกสารหลกัฐานในรปูแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงหน่วยบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์ ระบุในช่อง Subject : ต าแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ-นามสกุล (เชน่ นักวิชาการ
ศึกษา_นายนวัตกรรม ธ รรมศาสตร์) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 โ ดยท าเป็น File
เดียวกันทั้งหมด จ านวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ขนาดไม่เกิน 20 MB ส่งมาที่
E-Mail : recruitment@citu.tu.ac.th

4.3 ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 4 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท์ 090-104-1179 หรือ 081-171-1824  E-Mail : recruitment@citu.tu.ac.th 

5. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก
5.1 การสอบข้อเขียน   
5.2 การสอบสัมภาษณ์ 

6. ก าหนดการประกาศผลการคดัเลอืก
วิทยาลัยนวัตกรรมขอสงวนสิทธ ิใ์นการพิจารณาผู้ม ีสิทธ ิเ์ข้ารับการคัดเลือก และจะประกาศรายชื่อผูม้สีทิธ ิ์

เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์วทิยาลัยนวตักรรมที่ www.citu.tu.ac.th ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอยีด ก าหนดการ 

การรับสมคัร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ ิส์อบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
ก าหนดการสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ ิส์อบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที ่9 ธ ันวาคม 2564 

2564

mailto:recruitment@citu.tu.ac.th
mailto:recruitment@citu.tu.ac.th
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รายละเอยีด ก าหนดการ 
ก าหนดการสอบสมัภาษณ์ วันศุกร์ที่ 17 ธ ันวาคม 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก วันจันทร์ที่ 24 ธนัวาคม 2564 

7. เ งื่อนไขการสมคัร การสอบคดัเลอืก และการจา้ง
7.1 ผู้สม ัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ม ีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม

ประกาศรับสมคัรฉบับนี้ และต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดในใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครเพียง
ต าแหน่งเดียวให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ม ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ส ม ัครในทกุกรณี 
หรือมีเอกสารใดที่ใช้สมัคร ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ถือว่า ผู้สม ัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครตั้งแต่ต้น 

7.2 การสมัครทาง E-mail ถือว่าผู้สม ัครเป็นผู้ลงลายมอืชือ่และรับรองความถกูต้องของขอ้มลูดงักล่าว ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้น หากผู้สม ัครจงใจกรอกข้อมูล และส่ง
หลักฐานอันเปน็เทจ็ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

7.3 วิทยาลัยนวัตกรรมจะด าเนินการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จากบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตาม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะขึ้นบญัชีไวไ้มเ่กิน 2 ปี หากมีการรับสมคัรสอบคัดเลอืกอยา่งเดียวกนันีอ้กี 
และได้ขึ้นบัญชผีู้ผ่านการคัดเลอืกไดใ้หมแ่ล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลอืกได้ครั้งนีเ้ป็นอันยกเลกิ  

ประกาศ ณ วันที่  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต  อัศวธ ิตานนท)์ 
คณบดีวิทยาลัยนวตักรรม
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                           
ก าหนดต าแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๘ 

 

  ต าแหน่งประเภท     เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน วิชาการศึกษา 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
  
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
  (๑) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ 
งานกิจกรรมนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรทางการศึกษา
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 
  (๒)  ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 
ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
หนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (๓)  จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  (๔)   ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 
  (๕)  ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา 
เช่น ออกรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                           
ก าหนดต าแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๙ 

 

 ๒. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก      
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๔. ด้านการบริการ  
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์  
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการ  เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 (๒)  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 (๓)  ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
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ต าแหน่งประเภท     เชี่ยวชำญเฉพำะ 
  
ชื่อสายงาน กำรประชำสัมพันธ์ 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักประชำสัมพันธ์ 
  
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติกำร 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ ภำยใต้ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
  
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
  (๑) ส ำรวจ รวบรวม รับฟังควำมคิดเห็นขอบบุคลำกร นิสิต นักศึกษำ และประชำชน 
รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ จัดท ำข่ำวสำร เอกสำรควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรประชำสัมพันธ์  
  (๒)  ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดปำฐกถำ อภิปรำย สัมมนำ    
จัดนิทรรศกำร เพื่อเผยแพร่ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือผลงำนของหน่วยงำน 
หรือของสถำบันอุดมศึกษำ หรือของรัฐบำล 
  (๓)  ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำรปฏิบัติงำนแก่
เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
งำนในหน้ำที่ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
 ๒. ด้านการวางแผน  
  วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 ๔. ด้านการบริการ  
  (๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
รวมทั้งตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูลควำมรู้
ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
  (๒)  จ ัด เก ็บข ้อม ูลเบื ้องต ้น และให ้บร ิกำรข ้อม ูลทำงว ิชำก ำร เกี ่ยวก ับด ้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำรได้ทรำบ
ข้อมูลและควำมรู ้ต ่ำง ๆ ที ่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน  และใช้
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ได้รับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
 (๒)  ได้รับปริญญำโท หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
 (๓)  ได้รับปริญญำเอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งให้เป็นไปตำมที่สภำ
สถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

  
   
 




