
  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  

ครั้งที่ 5/2565 
------------------------------ 

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 และอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน วิธีการคัดเลือก วิธีการอ่ืน เกณฑ์การตัดสิน 
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี เพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
    ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ปรากฏในรายละเอียดตำแหน่ง  

และคุณวุฒิที่รับสมัครสอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
    2.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หมวด 2 ข้อ 8 (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้) 
    2.2 มีคุณวุฒิ ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในรายละเอียดตำแหน่ง 
    2.3 ต้องสำเร็จการศึกษาโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันในระดับที่จะสมัครสอบ ก่อนวันที่ 20 

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เท่านั้น 
    2 .4  กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถยื่ น หลั กฐานการสำเร็ จการศึ กษ าในระดับที่ ส มั ค รสอบ ในวัน                    

สมัครสอบได้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่แสดงว่า “ผู้สมัครสอบจะสำเร็จการศึกษาในระดับ                
ที่สมัครสอบ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565” 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏว่า             
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ                   
และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน หรือไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้สมัครออนไลน์ที่  http://job.npu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง 

หรือสมัครด้วยตัวเอง (สมัครในระบบรับสมัครงานออนไลน์) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 
อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม                        
พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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4. เอกสารและหลกัฐานที่จะต้องแนบไฟล์ในการสมัคร 

4.1 สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
4.2 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีใช้คุณวุฒิปริญญาเอกสมัครสอบ 

ต้องมีสำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี กรณี ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครสอบ             
ต้องมีสำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย) 

4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ   
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
4.5 ใบนำฝากเงินค่าสมัคร หรือหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 
4.6 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำขนาด 3x4 ซม.ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 รูป 
4.8 หลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)  
4.9 สำเนา ส.ด.9 หรือสำเนาหลักฐานการได้รับยกเว้นราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) 
4.10 หลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามท่ีระบุในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
4.11 สำเนาเอกสารที่ระบุในคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งว่าให้แสดงหลักฐานและหรือมีหนังสือรับรอง 
4.12 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับ
ไว้ก่อนที่จะสแกนในการแนบไฟล์ด้วย 
5. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565                    
ณ ป้ายประกาศหน้าห้องงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ค ร พ น ม  แ ล ะ ท า ง เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ค ร พ น ม  www.npu.ac.th                                
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)   

ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
5.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 
5.2 ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.3 ไม่ชำระค่าสมัครสอบภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และหากชำระค่าสมัครภายหลังจากวันที่

ดังกล่าวจะถือว่าไม่มีสิทธ์สอบ) และชำระค่าสมัครไม่ครบตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
6. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

6.1 ค่าสมัครสอบตำแหน่งละ 100 บาท โดยต้องชำระค่าสมัครสอบ ภายในวันที่  20 พฤศจิกายน               
พ.ศ.2565 เท่านั้น ทั้งนี้ค่าสมัครสอบเมื่อชำระแล้วจะไม่คืนให้ทุกกรณี 

6 .2  ช ำระค่ าสมั ค ร สอบ โด ย โอน ค่ าสมั ค ร เข้ าบั ญ ชี เงิน ฝ ากออมท รัพ ย์ ธ น าค ารก รุ ง ไท ย                    
สาขานครพนม เลขที่บัญชี 408-3-26142-0 ชื่อบัญชี เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยระบุรหัสตำแหน่งที่รับสมัคร หรือชำระที่ห้องงานการเงิน ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันและเวลาราชการ 

6.3 ผู้สมัครสอบที่ สมั ครสอบมากกว่า 1 ตำแหน่ ง จะต้องชำระเงินค่าสมัครสอบทุกตำแหน่ ง                      
ที่สมัครสอบ แต่จะมีสิทธิ์เลือกสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น (ทุกตำแหน่งสอบข้อเขียนในวัน เวลาเดียวกัน) 



 3 
7. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 

     มหาวิทยาลัยนครพนมจะดำเนินการสอบแข่งขันภายในเดือนธันวาคมพ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม (วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม) 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ต้องได้คะแนนทดสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50                   
และคะแนนรวมจากการทดสอบทุกวิชาที่กำหนดขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สอบ  
 9. การประกาศผลการสอบแข่งขัน 
     มหาวิทยาลัยนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
ทางป้ายประกาศหน้าห้องงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
มหาวิทยาลัยนครพนม และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนครพนม www.npu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 
(ข่าวรับสมัครงาน) โดยมหาวิทยาลัยนครพนม จะไม่ข้ึนบัญชีสำรอง  

10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
       10.1 การเรียกบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตามกำหนด วัน เวลา  
สถานที่ ที่ระบุไว้ในประกาศผลการสอบแข่งขัน                       

10.2 ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่  หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่                

อันเป็นเหตุ ให้มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่อาจ เรียกตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ได้  จะถือว่า เป็นความบกพร่อง                     

ของผู้สอบแข่งขันได้ และจะยื่นคำร้องขอรับการบรรจุแต่งตั้งในภายหลังเมื่อพ้นกำหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้ 

11. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน             

  11.1 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

  11.2 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่ทำการ

ทดสอบ 

      11.3 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่               

ของรัฐที่ มี รูปถ่ าย ลายมือชื่ อ  และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัด เจน หรือใบอนุญาตขับรถ                     

ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ 

และต้องวางบัตรไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทำการสอบแข่งขัน หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว กรรมการกำกับห้องสอบ              

จะไม่อนุญาตให้ เข้ารับการสอบแข่งขัน เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงจ ะอนุญาต                     

ให้เข้าสอบแข่งขันได้ 

       11.4 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องไปถึงสถานที่สอบแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มดำเนินการสอบแข่งขัน

ตามสมควร ผู้ใดเข้าสอบไม่ทันเวลาลงมือทดสอบวิชาใด จะไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชานั้น แต่สำหรับการทดสอบ

วิชาแรกของแต่ละวันผู้ใดเข้าห้องทดสอบหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้ว 15 นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทดสอบ

วิชานั้น 

     11.5 ผู้ เข้ารับการสอบแข่งขันต้องเชื่อฟังคำสั่ง หรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้ องสอบ                          

ที่เก่ียวกับการปฏิบัติการสอบแข่งขันโดยเคร่งครัด 
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      11.6 ผู้เข้ารับการทดสอบแข่งขันในวิชาแรก จะอนุญาตให้ออกนอกห้องสอบได้หลังจากเวลา

ผ่านไปแล้วอย่างน้อย 45 นาที นับแต่เริ่มทำข้อสอบ ส่วนวิชาที่สองจะอนุญาตให้ออกนอกห้องสอบได้หลังจาก

เวลาผ่านไปแล้วอย่างน้อย 15 นาที นับแต่เริ่มทำข้อสอบ และจะต้องออกไปให้ห่างจากห้องสอบ โดยไม่ส่งเสียง

หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลังทดสอบ 

      11.7 หากผู้เข้ารับการทดสอบแข่งขันมีข้อสงสัย หรือที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้งต่อ

กรรมการกำกับห้องทดสอบในทันที เพ่ือจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรื อ

ร้องเรียนภายหลังจากท่ีเกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา 

      11.8 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันผู้ใดทุจริตในการสอบแข่งขันไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณา

ผลการสอบแข่งขันวิชานั้น 

      11.9 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องเตรียมเครื่องเขียน และอุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่จะต้องใช้ในการ

สอบแข่งขันไปด้วยตนเอง และห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด  

 12. ในการพิจารณาผลการสอบแข่งขันให้ขึ้นอยู่กับอำนาจ และดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบแข่งขัน 

                         ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 
 
 

                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร) 
                 รองอธิการบดี  รกัษาราชการแทน 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
หมายเหตุ   ผู้สอบแข่ งขันที่ ได้ รับการบรรจุแต่ งตั้ ง ต้ องได้ รับการตรวจความผิดปกติทางจิต                           
จากสถานพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม เป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 5 ที่กำหนดว่า โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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รายละเอียดวิชาที่ใช้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม 
 ประเภทวิชาการ 

รายละเอียดของแต่ละวิชา คะแนนเต็ม 

1. สอบข้อเขียน ประกอบด้วย 

1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 

     (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ความรู้ทั่วไป/ความรู้รอบตัว,บทบาทหน้าที่ของอาจารย์) 

1.2 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

     (ความรู้ความสามารถเฉพาะในตำแหน่งนั้นๆ) 

2. สอบภาคปฏิบัติ โดยการสอบสอน 

3. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ 

    1. รายละเอียดการสอบอาจจะเพ่ิมหรือลดจากที่กำหนดได้ตามความเหมาะสมและ

ความจำเป็น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบแต่ละชุด 

    2. คะแนนการสอบของแต่ละรายละเอียด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ            

แต่ละชุด 

 

100 

 

100 

 

50 

50 
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  คุณสมบัติท่ัวไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม 
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2551 หมวด 2 ข้อ 8 

ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ กรณีเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการ 

ยกเว้นราชการทหาร 
  (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข)  ลักษณะต้องห้าม 
 (1)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ   

หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.   
 (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อบังคับนี้หรือ

กฎหมายอื่น 
 (4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (5)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (7)  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (9)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วย 

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
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รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัคร 

แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม 
ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 

 
1. ตำแหน่ง   อาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ไม้ผล) 
 สังกัด   คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
 รหัสตำแหน่ง  101 
 จำนวนอัตรา  1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 29,750 บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน  
     และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
หรือสาขาวิชาพืชสวน และศึกษาวิชาทางด้านไม้ผล ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2. มีเกรดเฉลี่ยสำหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.50 
3. สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ และต้องทำวิทยานิพนธ์                

ด้านไม้ผล (แสดงหลักฐานวิทยานิพนธ์) 
4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ              

ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการทดสอบ และต้องเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร               
พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ 
- TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า   61 คะแนน หรือ 
- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0 คะแนน หรือ 
- TOEIC   คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 
- CU-TEP   คะแนนไม่น้อยกว่า   60 คะแนน หรือ 
- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 
(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 
5 . กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือสำเร็จการศึกษา และมีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร                         
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              
ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4. แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 

6. กรณีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโทในการสมัคร หากเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก
ด้านไม้ผล และอยู่ระหว่างการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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2. ตำแหน่ง   อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 สังกัด   คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
 รหัสตำแหน่ง  102 
 จำนวนอัตรา  1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 29,750 บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชา            
ภูมิสถาปัตย์ สาขาวิชาพืชสวน หรือสาขาวิชาพืชสวนประดับ 

และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาพืชสวนประดับ (ต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับการจัดสวน การออกแบบภูมิทัศน์            
หรือวัสดุพืชพรรณ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 9 หน่วยกิต) 
  2. ต้องได้เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.5 
  3. ต้องสำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ในคุณวุฒิ ท่ีใช้สมัคร                 
ทางด้านภูมิสถาปัตย์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือการตกแต่ง (Landscape/Landscape Architecture) แสดงหลักฐาน
วิทยานิพนธ ์

4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ              
ไม่ เกิ น  2 ปี  นับ ต้ั งแ ต่วัน ท่ี เข้ ารับการทดสอบ  และต้องเข้ ารับการทดสอบภายในวัน ท่ีปิ ดรับสมัคร                 
พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันท่ีปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ 
- TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า   61 คะแนน หรือ 
- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0 คะแนน หรือ 
- TOEIC   คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 
- CU-TEP   คะแนนไม่น้อยกว่า   60 คะแนน หรือ 
- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 
(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

5. กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่ อ สาร ห รื อสำ เร็ จก ารศึ กษ า และมี วุฒิ ก ารศึ กษ าจากหลั กสู ตรน าน าชาติหรื อหลั ก สู ต ร                         
ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              
ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4. แต่ท้ังนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี                
(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 
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3. ตำแหน่ง   อาจารย์ สาขาวิชาโรคสัตว์น้ำ 
 สังกัด   คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
 รหัสตำแหน่ง  103 
 จำนวนอัตรา  1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาโรคสัตว์น้ ำ สาขาวิชาพยาธิวิทยา                 

สาขาวิชาประมง (โรคสัตว์น้ำ) หรือสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาโรคสัตว์น้ำ 

สาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาประมง (โรคสัตว์น้ำ) หรือสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

2. ต้องสำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ทางด้านโรคสัตว์น้ำ            

หรือปรสิตวิทยา (แสดงหลักฐานวิทยานิพนธ์) 

3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ              

ไม่ เกิน  2 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ เข้ารับการทดสอบ และต้องเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร                 

พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ 

- TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า   61 คะแนน หรือ 

- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0 คะแนน หรือ 

- TOEIC   คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 

- CU-TEP   คะแนนไม่น้อยกว่า   60 คะแนน หรือ 

- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 

(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

4 . กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือสำเร็จการศึกษา และมีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร                         

ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              

ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 3. แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี                

(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 
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4.   ตำแหน่ง   อาจารย์ สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 
 สังกัด   คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
 รหัสตำแหน่ง  104 
 จำนวนอัตรา  1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 29,750 บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร เมคคาทรอนิกส์เกษตร เกษตรอัจฉริยะ              
หรือ Smart Farmer (แสดงหลักฐานวิทยานิพนธ์) 

2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ              
ไม่ เกิน  2 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ เข้ารับการทดสอบ และต้องเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร                 
พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based)   คะแนนไม่น้อยกว่า 450  คะแนน หรือ 
- TOEFL (Internet Based)   คะแนนไม่น้อยกว่า   61  คะแนน หรือ 
- IELTS (Academic Module)   คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0  คะแนน หรือ 
- TOEIC     คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 
- CU-TEP     คะแนนไม่น้อยกว่า    60 คะแนน หรือ 
- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 
 (แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

3 . กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือสำเร็จการศึกษา และมีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร                         
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              
ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2. แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี                
(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 

4 . ห ากมี ผล งานท างวิ ช าการด้ าน เมคคาทรอนิ กส์ เกษ ตรด้ าน เกษ ตร อัจฉริ ย ะ                              
หรือ Smart Farmer ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
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5. ตำแหน่ง   อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 
 สังกัด   คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
 รหัสตำแหน่ง  105 
 จำนวนอัตรา  1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
  คุณวฒุิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 29,750 บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1.1 กรณีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาเอกในการสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

และปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.2 กรณีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโทในการสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร                      
หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 
3. มีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.0 
4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ              

ไม่ เกิ น  2 ปี  นับ ต้ั งแ ต่วัน ท่ี เข้ ารับการทดสอบ  และต้องเข้ ารับการทดสอบภายในวัน ท่ี ปิ ดรับสมัคร                 
พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันท่ีปิดรับสมัคร ได้แก่ 

-  TOEFL (Paper Based)   คะแนนไม่น้อยกว่า 450  คะแนน หรือ 
-  TOEFL (Internet Based)   คะแนนไม่น้อยกว่า   61  คะแนน หรือ 
-  IELTS (Academic Module)  คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0  คะแนน หรือ 
-  TOEIC     คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 
-  CU-TEP     คะแนนไม่น้อยกว่า   60  คะแนน หรือ 
-  การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 
(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

5. กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่ อ สาร ห รื อสำ เร็ จก ารศึ กษ า และมี วุฒิ ก ารศึ กษ าจากหลั กสู ตรน าน าชาติหรื อหลั ก สู ต ร                         
ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              
ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4. แต่ท้ังนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี                
(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 

6. หากมีผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI ท่ีไม่ได้เป็น                 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
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6. ตำแหน่ง   อาจารย์  สาขาการพยาบาล 
 สังกัด   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
 รหัสตำแหน่ง  106 

จำนวนอัตรา  1 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาล  

และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาวิชา           

การพยาบาลผู้สูงอายุ หรือสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (แสดงหลักฐาน) 

3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ           

ไม่ เกิน  2 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ เข้ารับการทดสอบ และต้องเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร                 

พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ 

- TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า   61 คะแนน หรือ 

- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0 คะแนน หรือ 

- TOEIC   คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 

- CU-TEP   คะแนนไม่น้อยกว่า   60 คะแนน หรือ 

- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 

(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

4 . กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่า งประเทศที่ ใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือสำเร็จการศึกษา และมีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร                         

ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              

ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 3. แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี 

(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 
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7. ตำแหน่ง   อาจารย ์ สาขาการพยาบาล 
 สังกัด   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
 รหัสตำแหน่ง  107 
 จำนวนอัตรา  2 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 29,750 บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1.1 กรณีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาเอกในการสมัคร  

 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาล 

1.2 กรณีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโทในการสมัคร  

 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หรือสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ 

2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (แสดงหลักฐาน) 

3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ           

ไม่ เกิน  2 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ เข้ารับการทดสอบ และต้องเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร                 

พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ 

- TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า   61 คะแนน หรือ 

- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0 คะแนน หรือ 

- TOEIC   คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 

- CU-TEP   คะแนนไม่น้อยกว่า   60 คะแนน หรือ 

- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 

(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

4 . กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือสำเร็จการศึกษา และมีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร                         

ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              

ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 3. แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี 

(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 
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8. ตำแหน่ง   อาจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 สังกัด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 รหัสตำแหน่ง  108 
 จำนวนอัตรา  1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 29,750 บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     
และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง             
กับวิศวกรรมหุ่นยนต์ 

และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวก รรมไฟฟ้า                      
และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือสาขาวิชาอื่นท่ี เกี่ยวข้อง             
กับวิศวกรรมหุ่นยนต์ 

2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์  
(แสดงหลักฐานวิทยานิพนธ์) 

3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ง ผลคะแนนสอบต้องมีอายุ              
ไม่ เกิ น  2 ปี  นับ ต้ั งแ ต่วัน ท่ี เข้ ารับการทดสอบ และต้องเข้ ารับการทดสอบภายในวัน ท่ีปิ ดรับสมัคร                 
พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันท่ีปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ 
- TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า   61 คะแนน หรือ 
- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0 คะแนน หรือ 
- TOEIC   คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 
- CU-TEP   คะแนนไม่น้อยกว่า   60 คะแนน หรือ 
- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 
(แสดงหลกัฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

4. กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่ อ สาร ห รื อสำ เร็ จก ารศึ กษ า แ ละมี วุฒิ ก ารศึ กษ าจากหลั กสู ตรน าน าชาติหรื อหลั ก สู ต ร                         
ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              
ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 3. แต่ท้ังนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี                
(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 

5. หากมีผลงานทางวิชาการซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี สกอ.กำหนด ไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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9. ตำแหน่ง   อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมดิจิทัล 
 สังกัด   คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 รหัสตำแหน่ง  109 
 จำนวนอัตรา  1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาสถิติทางวิทยาการปัญญา 
  และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  2. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในฐานข้อมูล TCI1, TCI2, SCOPUS              
หรือวารสารที่ได้รับการรับรองตามประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล             
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 ในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง  
(แสดงหลักฐานผลงานวิจัย) 

3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ              
ไม่ เกิน  2 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ เข้ารับการทดสอบ และต้องเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร                 
พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ 
- TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า   61 คะแนน หรือ 
- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0 คะแนน หรือ 
- TOEIC   คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 
- CU-TEP   คะแนนไม่น้อยกว่า   60 คะแนน หรือ 
- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 
(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

4 . กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือสำเร็จการศึกษา และมีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร                         
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              
ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 3. แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี                
(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 

5. หากมีประสบการณ์ทำงาน หรือประสบการณ์สอนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาสถิติธุรกิจ              
สถิติสำหรับงานวิจัย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สถิติการวิเคราะห์    
พหุตัวแปร (Multivariate Analysis) การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling 
Analysis) หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
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10. ตำแหน่ง   อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 สังกัด   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 รหัสตำแหน่ง  110 
 จำนวนอัตรา  1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 29,750 บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
กรณีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาเอกในการสมัคร  ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
กรณี ใช้คุณวุฒิ ระดับปริญญาโทในการสมัคร  ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
2.  มีผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ

สำเร็จการศึกษา และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในประเทศหรือต่างประเทศ ในรอบ 2 ปี              
อย่างน้อย 2 เรื่อง (แสดงหลักฐานผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์) 
  3. ต้องสำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพ นธ์ (แสดงหลักฐาน
วิทยานิพนธ์) 

4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ              
ไม่ เกิน  2 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ เข้ารับการทดสอบ และต้องเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร                 
พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based)   คะแนนไม่น้อยกว่า 450  คะแนน หรือ 

- TOEFL (Internet Based)   คะแนนไม่น้อยกว่า   61  คะแนน หรือ 

- IELTS (Academic Module)   คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0  คะแนน หรือ 

- TOEIC     คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 

- CU-TEP     คะแนนไม่น้อยกว่า    60 คะแนน หรือ 

- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 

(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

5 . กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือสำเร็จการศึกษา และมีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร                         
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              
ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4. แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี                
(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 

6. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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11.   ตำแหน่ง   อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 สังกัด   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 รหัสตำแหน่ง  111 
 จำนวนอัตรา  1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 29,750 บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภ าษ าต่ างป ระ เทศ  ส าขาวิช าวรรณ คดี ภ าษา อั งกฤษ  ส าขาวิช าภ าษ าอั งกฤษ เพ่ื อการสื่ อส าร                         
สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเท ศ 
สาขาวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ                
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.  มีผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ
สำเร็จการศึกษา และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในประเทศหรือต่างประเทศ 
(แสดงหลักฐานผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์) 
  3. ต้องสำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ 
(แสดงหลักฐานวิทยานิพนธ์) 

4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ              
ไม่ เกิน  2 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ เข้ารับการทดสอบ และต้องเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร                 
พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based)   คะแนนไม่น้อยกว่า 550  คะแนน หรือ 
- TOEFL (Internet Based)   คะแนนไม่น้อยกว่า   80  คะแนน หรือ 
- IELTS (Academic Module)   คะแนนไม่น้อยกว่า  6.5  คะแนน หรือ 
- TOEIC     คะแนนไม่น้อยกว่า  750 คะแนน หรือ 
- CU-TEP     คะแนนไม่น้อยกว่า   75  คะแนน หรือ 

(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

5 . กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือสำเร็จการศึกษา และมีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสู ตร                         
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              
ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4. แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี                
(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 

6. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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12. ตำแหน่ง   อาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 สังกัด   คณะครุศาสตร ์
 รหัสตำแหน่ง  112 
 จำนวนอัตรา  2 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการศึกษา 
  และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา 
  2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ              
ไม่ เกิน  2 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ เข้ารับการทดสอบ และต้องเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร                 
พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ 
- TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า   61 คะแนน หรือ 
- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0 คะแนน หรือ 
- TOEIC   คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 
- CU-TEP   คะแนนไม่น้อยกว่า   60 คะแนน หรือ 
- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 
(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

3 . กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือสำเร็จการศึกษา และมีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร                         
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              
ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2. แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี                
(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 

4. หากมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือมีตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ  
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13. ตำแหน่ง   อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
 สังกัด   คณะครุศาสตร ์
 รหัสตำแหน่ง  113 
 จำนวนอัตรา  1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษาหรือ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ              
ไม่ เกิน  2 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ เข้ารับการทดสอบ และต้องเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร                 
พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ 
- TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า   61 คะแนน หรือ 
- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0 คะแนน หรือ 
- TOEIC   คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 
- CU-TEP   คะแนนไม่น้อยกว่า   60 คะแนน หรือ 
- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 
(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 
3 . กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือสำเร็จการศึกษา และมีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร                         
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              
ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2. แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี                
(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 

4. หากมีผลงานวิจัยที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือมีประสบการณ์สอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือมีตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
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14. ตำแหน่ง   อาจารย ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
 สังกัด   วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
 รหัสตำแหน่ง  114 
 จำนวนอัตรา  1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 35,700 บาท  
  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 29,750 บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว             

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ ยว                    

โรงแรมและอีเว้นท์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการท่องเที่ยวหรือด้านอุตสาหกรรมบริการ (มีหนังสือรับรอง) 

3. มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่เก่ียวข้องกับการศึกษา ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (แสดงหลักฐาน) 

4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลคะแนนสอบต้องมีอายุ                        

ไม่ เกิน  2 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ เข้ารับการทดสอบ และต้องเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร                 

พร้อมอัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ 

- TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ 

- TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า   61 คะแนน หรือ 

- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า  5.0 คะแนน หรือ 

- TOEIC   คะแนนไม่น้อยกว่า  500 คะแนน หรือ 

- CU-TEP   คะแนนไมน่้อยกว่า   60 คะแนน หรือ 

- การทดสอบโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม (แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 

5 . กรณีสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือสำเร็จการศึกษาและมีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร                         

ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และก.พ.รับรอง              

ให้ยกเว้นการใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4. แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี 

(ให้แสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา) 

6. หากมีใบอนุญาตมัคคุ เทศก์ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา                 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 


