พิจารณา (ร่าง) การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 6 ก.พ. ๖๒
การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ จานวน 12 อัตรา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 3 อัตรา รวมจานวน 15 อัตรา ดังนี้
1. ข้าราชการสายวิชาการเกษียณอายุราชการ จานวน 9 อัตรา และข้าราชการฯ สายสนับสนุนวิชาการเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อั ตรา รวมเป็น 10 อัตรา ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรเป็นอัตรากาลังพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
สาขาวิชา
จานวน
เลขที่
เหตุผล/ความจาเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณสมบัติเพิม่ เติม(ถ้ามี)จะ
ที่
(อัตรา) ตาแหน่ง
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิ
สาขาวิชา
ประสบการณ์
1 กลุ่มจิตวิทยาและการ
1
270 เพิ่มความเข้ มแข็งด้านอาจารย์ ปริ ญ ญาโ ทหรื อ จิตวิทยา, จิตวิทยา
1. มีประสบการณ์สอนใน
สถาบันอุดมศึกษา อย่าง
แนะแนว
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ค ว า ม ปริญญาเอก
โรงเรียน, จิตวิทยา
น้อย 1 ปี
เชี่ยวชาญตรงสาขา และรองรับ
การปรึกษา,
2. มีการทางานวิจยั หรือ
การสอนวิ ช าชี พ ครู และการ
จิตวิทยาคลินิก,
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
เกษียณอายุราชการ ๑ อัตรา ใน
จิตวิทยาประยุกต์,
ส่วนหนึ่งของการจบ
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จิตวิทยาการศึกษา
การศึกษา ในรอบ 5 ปี
และการแนะแนว
ย้อนหลัง
การศึกษา
3. มีประสบการณ์การ
ทางานการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2 เทคโนโลยีการศึกษา
1
271 ขอใช้บรรจุผู้ที่สาเร็จการศึกษา ปริญญาเอก
นวัตกรรมการเรียนรู้ 1. มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบั
น
อุ
ด
มศึ
ก
ษาอย่
า
งน้
อ
ย
2
ปี
และคอมพิวเตอร์
ปริญญาเอกของ สกอ. ตาม
ทางเทคโนโลยี
2. สามารถบูรณาการการสอนด้าน
การศึกษา
เงื่อนไขการรับทุน สกอ.
นวัตกรรมการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
การศึกษาด้านงานเทคนิค เช่น การผลิต
สื่อการสอน,สื่อคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย,
สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3. สามารถการออกแบบระบบการ
จัดการเรียนรู้เครือข่ายเว็ปไซต์
โปรแกรมภาษาทางด้านคอมพิวเตอร์
4. สามารถทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร ทุ่มเทในการทางาน

ลาดับ
สาขาวิชา
ที่
3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

4

คณิตศาสตร์

จานวน
(อัตรา)
1

เลขที่
ตาแหน่ง
272

1

273

เหตุผล/ความจาเป็น
วุฒิ
เพิ่มความเข้ มแข็งด้านอาจารย์ ปริญญาโทหรือ
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ค ว า ม ปริญญาเอก
เชี่ยวชาญตรงสาขา และรองรับ
การเกษี ย ณอายุ ร าชการ ๑
อั ต รา ในปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑

เสริม สร้างและพั ฒนาหลักสูต ร ปริญญาตรี โท
ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น ร ะ ดั บ และเอกในสาขา
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สาขาวิชา
ประสบการณ์
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา
หรือการสอน
วิทยาศาสตร์ หรือ
การสอนเคมี การ
สอนฟิสิกส์ การสอน
ชีววิทยา

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์ การสอน
คณิตศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ศึกษา

-

คุณสมบัติเพิม่ เติม(ถ้ามี)จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปี ใน
สถาบันอุดมศึกษา (มีหนังสือรับรอง)
2. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับ
การเผยแพร่ เช่น การตีพมิ พ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
3. ประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร
1. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับ
การเผยแพร่ เช่น การตีพมิ พ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
2. มีประสบการณ์การจัดทาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ทางด้านคณิตศาสตร์
3. มีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา (มีหนังสือรับรองจาก
สถาบันที่เคย
4. มีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา (มีหนังสือรับรองจาก
สถาบันที่เคยสอน)

ลาดับ
สาขาวิชา
ที่
5 มวยไทยศึกษา

6

7-8

ดนตรีศึกษา

เทคโนโลยีความ
ปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย

จานวน
(อัตรา)
1

เลขที่
ตาแหน่ง
274

1

275

2

276
277

เหตุผล/ความจาเป็น
เพิ่มความเข้มแข็งด้านอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มคี วาม
เชี่ยวชาญตรงสาขา

เพิ่มความเข้มแข็งด้านอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มคี วาม
เชี่ยวชาญตรงสาขา รวมถึง
รองรับการสอนวิชา GE และ
การเกษียณอายุราชการ ๑
อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

วุฒิ
ปริญญาโท
หรือปริญญา
เอก

ปริญญาโท
หรือปริญญา
เอก

เพิ่มความเข้มแข็งด้านอาจารย์ ปริญญาโท
ประจาหลักสูตรที่มคี วาม
หรือปริญญา
เชี่ยวชาญตรงสาขา เป็นไปตาม เอก
เกณฑ์ สกอ และ
สภาวิชาชีพกาหนด และรองรับ
การสอนสาขาวิชา GE ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านครูอาชีวะ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณสมบัติเพิม่ เติม(ถ้ามี)จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ
สาขาวิชา
ประสบการณ์
มวยไทยศึกษา หรือ
1. เป็นวิทยากร
สาขาวิชาพลศึกษา หรือ
2. มีการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2. มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์มวยไทยหรือที่
การกีฬา
เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ดนตรีสากล
1.เคยสอนวิชาดนตรีสากลในสถานศึกษา

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย, สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย,วิศวกรรม
ความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หรือสาขาที่มีความ
เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย

-

2.เคยควบคุมการบรรเลงวงโยธวาทิต หรือเคยสอน
ปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง
3.มีความรู้ความสามารถทางดนตรีสากลทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ
4.มีความชานาญด้านการบรรเลงเครื่องเป่าทองเหลือง
5.ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เคยนาเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง
มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ มี
ผลงานทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และได้รับการเผยแพร่ เช่น การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ หรือการประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษกรณีมี
ประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ มี
ผลงานทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และได้รับการเผยแพร่ เช่น การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ หรือการประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ลาดับ
สาขาวิชา
ที่
9 สาขานิเทศศาสตร์

10

กองนโยบายและแผน
ชื่อตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ระดับปฏิบัติการ

จานวน
(อัตรา)
1

เลขที่
ตาแหน่ง
278

1

279

เหตุผล/ความจาเป็น

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณสมบัติเพิม่ เติม(ถ้ามี)จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ
วุฒิ
สาขาวิชา
ประสบการณ์
รองรับการปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาโท
สมาร์ทมีเดีย / การ
1. มีประสบการณ์การทางานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีในด้าน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
หรือ ปริญญา สื่อสารดิจิทัล / การ
สมาร์ทมีเดีย / การสื่อสารดิจิทลั / การจัดการสื่อสาร
ดิจิทัลมีเดีย และเพิ่มความ
เอก
จัดการสื่อสาร / ดิจิทลั
/ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม / กราฟิกดีไซน์ หรือมี
เข้มแข็งศักยภาพด้านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม / กราฟิก
ประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย
มีเดีย และทดแทนเกษียณอายุ
ดีไซน์
1 ปี
ราชการ ปีงบประมาณ 2562
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลการรับรอง
จากสถาบันที่เชื่อถือได้
3. หากกาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและกาลัง
จะจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปีโดยไม่มีภาระ
ผูกพันเรื่องทุนการศึกษา
ทดแทนอัตรากาลังทีส่ ถาบันวิจัย ปริญญาโท
ทุกสาขาวิชา
และพัฒนาขอใช้อัตราเพื่อบรรจุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่
ตาแหน่ง 259 ซึ่งเดิมจัดสรร
ให้กับกองนโยบายและแผน เพื่อ
รองรับด้านแผนยุทธศาสตร์และ
กากับติดตามให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ

2. การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายวิชาการทีเ่ กษียณอายุราชการและเสียชีวิต รวมจานวน 3 อัตรา
ลาดับ
สาขาวิชา
ที่
1 หลักสูตรและการสอน

2

รัฐประศาสนศาสตร์

จานวน
(อัตรา)
1

2

เลขที่
ตาแหน่ง
029

018
093

เหตุผล/ความจาเป็น
เพิ่มความเข้มแข็งด้านอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญตรงสาขา
รวมถึงรองรับการสอนรายวิชาของ
วิชาชีพครู และทดแทนการเสียชีวิต
๑ อัตรา

เพิ่มความเข้มแข็งด้านอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
หลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
รองรับการสอนวิชา GE และการ
เกษียณอายุราชการ 2 อัตรา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วุฒิ
ปริญญาเอก

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน,
หลักสูตรและการพัฒนา
นวัตกรรม, พัฒนศึกษาศาสตร์
, วิจัยทางการศึกษา, วิจัย
ประเมินผล, การอุดมศึกษา
และนวัตกรรม

ปริ ญ ญาโทหรื อ รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาเอก
นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาภาครัฐและเอกชน
การบริหารงานสาธารารณะ
ทั้งนี้ระดับปริญญาตรีต้อง
สาเร็จการศึกษาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือ
รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์

ประสบการณ์
-

คุณสมบัติเพิม่ เติม(ถ้ามี)จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีประสบการณ์สอนใน
สถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 1
ปี
2. มีการทางานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การจบการศึกษา และได้รับการ
เผยแพร่ เช่ น การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารระดั บ นานาชาติ หรื อ
การประชุมระดับนานาชาติ หรือ
ระดับชาติอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 3 ปี ย้อนหลัง
3. ประสบการณ์ ก ารท างาน
การศึ ก ษาชั้ น พื้ น ฐาน ไม่ น้ อ ย
กว่า 1 ปี
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
2.ถ้ามีประสบการณ์สอนหรือมี
ผลงานวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ แก้ ไ ข
ปั ญ ห า สั ง ค ม จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร
พิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนุนวิชาการว่างเมื่อได้รับการพิจารณาโอนเป็นสายวิชาการ จานวน 1 อัตรา (สาเร็จทุนปริญญาเอก สกอ.)
ลาดับ
สังกัด
จานวน
เลขที่
เหตุผล/ความจาเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณสมบัติเพิม่ เติม(ถ้ามี)จะได้รับ
ที่
(อัตรา)
ตาแหน่ง
การพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิ
สาขาวิชา
ประสบการณ์
1 งานบริหารพัสดุ
1
010 งานบริหารพัสดุเป็นงานที่มีความเสี่ยง ปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา
ผ่านงานด้านพัสดุไม่ มีความรู้ความสามารถด้าน
กองกลาง สนอ.
สูงในเรื่องการเกิดข้อผิดพลาด
น้อยกว่า 1 ปี(มี
คอมพิวเตอร์และระบบการ
ชื่อตาแหน่ง
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ และ
หนังสือรับรองการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
นักวิชาการพัสดุ
แนวปฏิบัติของทางราชการที่การ
ทางานจากหน่วยงาน)
ระดับปฏิบัติการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมตลอดเวลา จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีตาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยมาทดแทนผู้ที่
เกษียณอายุราชการ เพื่อปฏิบตั ิงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
สัญญาที่มีภาระงานเกินเมื่อเทียบ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบนั
4. ลูกจ้างประจาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปลี่ยนเป็นประเภทพนักงานราชการ จานวน 1 อัตรา
ลาดับ
สังกัด
จานวน
เลขที่
เหตุผล/ความจาเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ที่
(อัตรา)
ตาแหน่ง
วุฒิ
สาขาวิชา
1

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ

1

003

คุณสมบัติเพิม่ เติม(ถ้ามี)จะ
ได้รับการพิจารณาเป็น
ประสบการณ์
พิเศษ
ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพครูคณะ ปริ ญ ญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
มีความรู้ความสามารถ และ
มีความสามารถในการใช้
ครุศาสตร์จะต้องสนับสนุนการฝึก ตรี
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
ประสบการณ์ ในการพัฒนาเว็บ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ประสบการณ์ให้กับหลักสูตรครุ
สารสนเทศ หรือวิศวกรรม
ไซด์ มีความสามารถในการพัฒนา สามารถซ่อมบารุง
ศาสตร์บัณฑิต (15 หลักสูตร)
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ระบบ และมีประสบการณ์ในการ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
และงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่
โดยผู้จบสาขาทีเ่ กี่ยวข้องจะต้อง
จัดทาฐานข้อมูล โดยแสดง
ช่วยสอนต่าง ๆ
2 ผลิตและพัฒนาครู
เรียน รายวิชาทางคอมพิวเตอร์อย่าง หลักฐานที่ได้รับการรับรองจาก
น้อย 30 หน่วยกิต
หน่วยงานประกอบการรับสมัคร

