หน ้าที่ 1/5

สรุปผลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
ครั้งที่
1/2560 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน (จานวน 14 อัตรา)
ปฐมวัย (ป.โท/เอก) เลขที่ 245
ภาษาอังกฤษ (ป.เอก/โท) เลขที่ 246
ภาษาไทย (ป.เอก/โท) เลขที 248
ศิลปะ (ป.เอก/โท) เลขที่ 249
พัฒนาชุมชน (ป.เอก/โท) เลขที่ 250
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (ป.เอก/โท) เลขที่ 251
ฟิสิกส์ (ป.โท/เอก) เลขที่ 252
ชีววิทยา (ป.โท) เลขที่ 253
สัตวศาสตร์ (ป.โท/เอก) เลขี่ 254
เทคโนโลยีดจิ ิทัลมีเดีย (ป.โท/เอก) เลขที่ 255
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ป.เอก/โท) เลขที่ 256
การแพทย์แผนไทย (ป.โท) เลขที่ 257
สาธารณสุข ส.ม. (ป.โท) เลขที่ 258
สายสนับสนุน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท) เลขที่ 259

2/2560 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน (จานวน 11 อัตรา)
ปฐมวัย (ป.โท/เอก) เลขที่ 245
ภาษาอังกฤษ (ป.เอก/โท) เลขที่ 246

หน่วยงาน
14

จานวนเปิดรับ ผลการสอบ
บรรจุ 3 อัตรา

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะเทคโนโลยีอตุ ฯ
คณะเทคโนโลยีอตุ ฯ
วิทยาลัยมวยไทยฯ
วิทยาลัยมวยไทยฯ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

กองนโยบายและแผน

1

- *ไม่มผี ู้สอบผ่าน

11
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้มาสมัคร
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*บรรจุ นส.ภาณิกานต์ คงนันทะ เริ่ม 22 สค.60
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*บรรจุ นส.นภสร จงจิตตานนท์ เริ่ม 22 สค.60 (สละสิทธิ์)
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*บรรจุ นส.นิชนันท์ ชูเกิด เริ่ม 22 สค.60
*บรรจุ นายจิรากร เฉลิมดิษฐ เริ่ม 22 สค.60
*ไม่มผี ู้มาสมัคร
*ไม่มผี ู้มาสมัคร
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน

บรรจุ 6 อัตรา
1
1

- *ไม่มผี ู้สอบผ่าน
- *ไม่มผี ู้สอบผ่าน

หน ้าที่ 2/5

สรุปผลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
ครั้งที่
ภาษาไทย (ป.เอก/โท) เลขที่ 248
ศิลปะ (ป.เอก/โท) เลขที่ 249
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (ป.เอก/โท) เลขที่ 251
ฟิสิกส์ (ป.โท/เอก) เลขที่ 252
ชีววิทยา (ป.โท) เลขที่ 253
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ป.เอก/โท) เลขที่ 256
การแพทย์แผนไทย (ป.โท) เลขที่ 257
สาธารณสุข ส.ม. (ป.โท) เลขที่ 258
สายสนับสนุน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท) เลขที่ 259
3/2560 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน (จานวน 8 อัตรา)
สายวิชาการ
ปฐมวัย (ป.โท) เลขที่ 245
ภาษาอังกฤษ (ป.เอก/โท) เลขที่ 246
ภาษาอังกฤษ (ป.โท) เลขที่ 039
ภาษาไทย (ป.โท) เลขที่ 248
เคมี (ป.เอก) เลขที่ 232
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (ป.เอก/โท) เลขที่ 239
การแพทย์แผนไทย (ป.โท) เลขที่ 257
สายสนับสนุน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป (ป.ตรี) เลขที่ 138

หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะเทคโนโลยีอตุ ฯ
วิทยาลัยมวยไทยฯ
วิทยาลัยมวยไทยฯ
กองนโยบายและแผน

จานวนเปิดรับ ผลการสอบ
หมายเหตุ
1
- *ไม่มผี ู้สอบผ่าน
1
1 *บรรจุ นส.พาสนา แดงจันทร์ เริ่มงาน 28 ก.ย.60
1
1 *บรรจุ นส.เสาวนีย์ ชูจิต เริ่มงาน 28 ก.ย.60
1
1 *บรรจุ นายสันติ รักษาวงศ์ เริ่มงาน 28 ก.ย.60
1
1 *บรรจุ นางสาวนันทพร เกตุเลขา เริ่มงาน 28 ก.ย.60
1
1 *บรรจุ นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้ เริ่มงาน 28 ก.ย.60
1
- *ไม่มผี ู้มาสมัคร
1
1 *บรรจุ นางสาวภรัณยา ใจยงค์ เริ่มงาน 28 ก.ย.60
1

8

0

*ไม่มผี ู้สอบผ่าน

บรรจุ 2 อัตรา

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาลัยมวยไทยฯ

1
1
1
1
1
1
1

คณะวิทยาการจัดการ

1

0
0
0
0
0
0
1
0
1

*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้มสี ิทธิ์สอบ (แทน อ.จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล) เกษียณ
*ผู้สมัครไม่มาสอบ
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน (แทน อ.สรายุทธิ์) เจ้าตัวประสงค์ไม่ตอ่ สัญญา
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน (แทน อ.ดร.วิภา จันทรวงศ์) ลาออก 1 มค.61
*บรรจุ นส.วิภาวี จันทศรี เริ่มงาน 15 ธ.ค. 60
*บรรจุ นส.จันทรา ริ้วเจริญฤทธิ์กลุ เริ่มงาน 15 ธ.ค.60

หน ้าที่ 3/5

สรุปผลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
ครั้งที่

หน่วยงาน

จานวนเปิดรับ ผลการสอบ

หมายเหตุ

(แทน นางวรรณา พระแก้ว ) เกษียณ
1/2561 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน (จานวน 14 อัตรา)
ปฐมวัย (ป.โท) เลขที่ 245
ภาษาอังกฤษ (ป.เอก/โท) เลขที่ 246
ภาษาอังกฤษ (ป.เอก/โท) เลขที่ 093
คอมพิวเตอร์ (ป.เอก/โท) เลขที่ 260
ภาษาไทย (ป.เอก/โท) เลขที่ 289
อังกฤษ (ป.เอก/โท) เลขที่ 261
รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.เอก/โท) เลขที่ 108
เคมี (ป.เอก/โท)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ป.เอก/โท)
บัญชี (ป.เอก/โท)
การแพทย์แผนไทย (ป.โท) เลขที่ 263, 264
สายสนับสนุน
นักวิชาการศึกษา (ป.โท) เลขที่ 259
2/2561 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน (จานวน 5 อัตรา)
ภาษาอังกฤษ (ป.เอก/โท) เลขที่ 246
ภาษาอังกฤษ (ป.เอก/โท) เลขที่ 093
สายสนับสนุน
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บรรจุ 2 อัตรา

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยมวยไทยฯ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

สถาบันวิจยั ฯ

1

0

5
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*บรรจุ นายธิติ นวพัน์ชธ์ เริ่มงาน 2 เม.ย. 2561
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*บรรจุ น.ส.วราภรณ์ บุญยรัตน์ เลื่อนวันปฏิบัติงาน 9 เมย. 61

*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน

บรรจุ 1 อัตรา
1
1

0
0

*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน

หน ้าที่ 4/5

สรุปผลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
ครั้งที่
นักวิชาการศึกษา (ป.ตรี) เลขที่ 201
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป (ป.ตรี) เลขที่ 190
นักวิชาการศึกษา (ป.ตรี/โท) เลขที่ 256
3/2561 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน (จานวน อัตรา)
ภาษาอังกฤษ (ป.โท/เอก) เลขที่ 246
ภาษาอังกฤษ (ป.โท/เอก) เลขที่ 093
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ป.เอก/โท) เลขที่ 266,267
สาธารณสุข (ป.โท/เอก) เลขที่ 258

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
สานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยฯ

จานวนเปิดรับ ผลการสอบ
หมายเหตุ
1
0
*ไม่มผี ู้สอบผ่าน
1
0
1
1
*บรรจุ น.ส.สมัชญา ตันวราโชติ เริ่มงาน 15 พ.ค.2561

7

บรรจุ 2 อัตรา

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทย์ฯ (เทคโนอุตฯ)
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

1
1
1
1

0
0
1
0

อ.อินธิรา เกือ้ เสนาะ
อ.อินธิรา เกือ้ เสนาะ
*บรรจุ นายชัยกฤต ยกพลชนชัย เริ่มงาน 1 ส.ค. 2561
อ.รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ (แทน อ.ภรัณยา ใจยงค์)
(ไม่ต่อสัญญา)

สายสนับสนุน
นักวิชาการศึกษา เลขที่ 201

คณะครุศาสตร์

1

0

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป เลขที่ 190

ฝ่ายการศึกษามีงานทา

1

1

*แทน นายธนกฤต พงษ์ประวัติ (ลาออก) 1 ส.ค. 2559
ยังไม่มผี ู้สอบผ่าน
*บรรจุ น.ส.ธนารีย์ นุ่มกลิ่น เริ่มงาน 1 ส.ค. 2561

4/2561 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน (จานวน 5 อัตรา)
ภาษาอังกฤษ (ป.โท/เอก) เลขที่ 246
ภาษาอังกฤษ (ป.โท/เอก) เลขที่ 093
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ป.เอก/โท) เลขที่ 267
สาธารณสุข (ป.โท/เอก) เลขที่ 258

5
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทย์ฯ (เทคโนอุตฯ)
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

บรรจุ 1 อัตรา
1
1
1
1

0
0
0
1

อ.อินธิรา เกือ้ เสนาะ
อ.อินธิรา เกือ้ เสนาะ
อ.จันทิมา ดรจันทร์ใต้ (อัตราใหม่)
*บรรจุ น.ส.รัชาดาพร ฐานมั่น เริ่มงาน 1 ต.ค. 2561

หน ้าที่ 5/5

สรุปผลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
ครั้งที่

หน่วยงาน
สายสนับสนุน
นักวิชาการศึกษา เลขที่ 201
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พ.ราชการ) เลขที่ 190

คณะครุศาสตร์
ฝ่ายการศึกษามีงานทา

รวมจานวนอัตราทีม่ กี ารเปิดรับสมัตร
คิดเป็นร้อยละ (อัตราทีม่ กี ารเปิดรับเทียบกับอัตราทีผ่ ่านการคัดเลือก)

จานวนเปิดรับ ผลการสอบ
1
1

0
0

62

16
25.81

หมายเหตุ
*แทน นายธนกฤต พงษ์ประวัติ (ลาออก) 1 ส.ค. 2559 ไม่มผี ู้สอบผ่าน
*แทน ธนารย์ สอบเปลี่ยนตาแหน่ง ไม่มผี ู้สอบผ่าน

