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จํานวน
กรอบ

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 462
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 20

 - อาจารย์ 10 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือรองรับชาวต่างประเทศ ตามนโยบายการเพ่ิมจํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 - อาจารย์ 10 วุฒิปริญญาเอกหรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

วิทยาเขตหาดใหญ่ 334
สํานักงานอธิการบดี 18

 กองแผนงาน 3
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560

1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 3159 (นางศราวดี ศรีเก้ือ)
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2558 (นางวรรณา จันทร์ส่องภพ)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่ออกจากราชการเม่ือวันที่ 15 ส.ค.59
ตําแหน่งผู้บริหาร เลขที่ 0009 (นางสาวอารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย)

 กองการเจ้าหน้าที่ 3
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 

1. ตําแหน่งบุคลากร เลขที่ 0855 (นางสารภี รัตนพงศ์)
2. ตําแหน่งบุคลากร เลขที่ 4235 (นางศิริวรรณ เรืองกูล)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 0031 (นายภิรมย์ นิลรัตน์)

กองกิจการนักศึกษา 3
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559

1. ตําแหน่งผู้บริหาร เลขที่ 1020 (นายสุกรี  เมฆทันต์) 
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1196 (นางอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา)  

 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 58
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 1025 (นางพรทิพย์ อรัญดร)  

 กองคลัง 4
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 

ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 0069 (นางวรรณา ดิสโร)
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 3 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560

1. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 0047 (นางสาววนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์) 
2. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 0049 (นางสาวเบญจวรรณ คงคาลัย) 
3. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1796 (นางนัยน์ชนก รักนุ้ย) 

 กองอาคารสถานที่ 3
 - วิศวกร 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 

ตําแหน่งวิศวกรโยธา เลขที่ 0856 (นายสันติ วาณิชย์พัฒน์)
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560

1. ตําแหน่งช่างเขียนแบบ เลขที่ 1193 (นายพัลลภ หัสนีย์)
2. ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 0858 (นายสมใจ แก้วหนู)

สํานักงานประกันคุณภาพ 2
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือรองรับภาระงานการพัฒนาระบบคุณภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ 3
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

กรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากําลังระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน
ชื่อตําแหน่ง

เง่ือนไขการจ้าง
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จํานวน
กรอบ

วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน
ชื่อตําแหน่ง

เง่ือนไขการจ้าง

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1905 (รศ.ศิโรช จิตต์สุรงค์)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือรองรับภาระงานด้านบริหารบุคคล บริการวิชาการ กิจการนักศึกษา ประกันคุณภาพ

คณะเภสัชศาสตร์ 6
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559
1. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2495 (นายชูเกียรติ กอธนะกุล)
2. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 3877 (นางสมฤทัย จิตภักดีบดินทร์)

 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 3875 (ศ.วิมล ตันติไชยากุล)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2275 (ผศ.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมคลินิก หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมคลินิก หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คณะเศรษฐศาสตร์ 6
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0221 (ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2943 (รศ.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล)

 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี 

คณะแพทยศาสตร์ 134
- อาจารย์ 9 วุฒิปริญญาทางการแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 

1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขที่ 1056 (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
2. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 1319 (ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0131 (ผศ.นพ.ศุภชัย เจนจินดามัย)
4. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1062 (ผศ.นพ.จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า)
5. ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์เลขที่ 0174 (รศ.พญ.เสาวรัตน์ เอ้ือเพ่ิมเกียรติ)
6. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2395 (รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์)
7. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2392 (อ.กันยิกา ชํานิประศาสน์)
8. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1842 (รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 64
9. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่1495 (ศ.นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 64

- พยาบาล 22 วุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 
1. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 3420 (นางเบญจมาศ สัตยเสวนา)
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาเลขท่ี 1925 (นายประทักษ์ บุญเลื่อง)
3. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1583 (นางสายใจ เพ็ชรรัตน์)
4. ตําแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1893 (นายสากล สุวลักษณ์ )
5. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1064 (นางจิรภา คุ้มรักษ์)
6. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1916 (นางธนิดา สินธุ์ทอง)
7. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เลขที่ 0910 (นางทิพวัลย์ พู่สกุลวงษ์)
8. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเลขที่ 1674 (นางสาวชลีพร เตียวจําเริญ)
9. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเลขที่ 1263 (นางสาวดวงพร ศรีพงศ์พันธุ์)
10. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเลขที่ 1482 (นางสาวสุปวีณ์ โชติวัฒนศักดิ์)
11. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 1307 (นางสุพร สาโรจน์)
12. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 2113 (นางวไลพร ศรีวะโล)
13. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1494 (นางมนสิชา นุ้ยฉิม)
14. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2894 (นางสาวเกษร บั้นบูรณ์)
15. ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 1825 (นางสุพรรณนพ ตั้งจิตกมล)
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16. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเลขที่ 0992 (นายภักดี เพชรพิฆาฏ)
17. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 1294 (นางธัญญา แสงเทียน)
18. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 1275(นางสาวบุญศรี ชูชื่น)
19. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 1599 (นางฉมาภรณ์ วรกุล)
20. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2009 (นางสาวฉวีวรรณ ย่ีสกุล)
21. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 1998  (นางสาววรวรรณ เหนือคลอง)
22. ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า เลขที่ 1955 (นายจารุ คัตตพันธ์)

- อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาทางการแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1062 ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 (ผศ.นพ.จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2486 ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58 (ผศ.นพ.โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์)

- อาจารย์ 7 วุฒิปริญญาทางการแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1128 (ผศ.พญ.มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0153 (รศ.พญ.พรพิมล พฤกษ์ประเสริฐ)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1653 (ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์)
4. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0194 (รศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย)
5. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 1920 (ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์)
6. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1232 (ผศ.นพ.ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์)
7. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 1670 (ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ)

- พยาบาล 6 วุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ
1. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 1512 ลาออกตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.58 (นางสาวจงกลณี แซ่จัง)
2. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2061 ลาออกตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.59 (นางกอบแก้ว สุวรรณ์)
3. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 2469 ลาออกตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.59 (นางสุภาภรณ์ สมคิด)
4. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2804 ลาออกตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 59 (นางสาวพรรณี วิระบรรณ)
5. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 3202 ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 59 (นางน้อยหน่า ก่ัวพานิช)
6. ตําแหน่งเภสัชกร เลขที่ 3402 ลาออกตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 58 (นายธวัช โอวาทฬารพร)

- พยาบาล 26 วุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1065 (นางพิกุล รุจิเรขเรืองรอง)
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1068 (นางประไพพรรณ ทองบุญ)
3. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 3469 (นางกอบกุล ยกศิริ)
4. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 2204 (นางสาวลักษมี สัตตบุษย์วรกุล)
5. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1666 (นางสาวศิริวรรณ ศรประสิทธิ์)
6. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1322 (นางวิไล แก้วชุติมา)
7. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1507 (นางนวลสวาท ด่านวรนันท์)
8. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1503 (นางสุรีย์ พีรภูติ)
9. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1930 (นางพิชยา ศรเลิศล้ําวาณิช)
10. ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 1631 (นายวาสุกรี สุขสุอรรถ)
11. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1639 (นายสุชน ฆังคะจิตร)
12. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1953 (นางกัญญาภัค หลีวิจิตร)
13. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 1271 (นางกาญจนา สิวายะวิโรจน์)
14. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 1618 (นางสมมาท เกษสุมล)
15. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 1976 (นางปราณี มีความไว)
16. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 1578 (นางสาวปิยรัตน์ สินพิศุทธ์)
17. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 1264 (นางสาวประสบสุข อินทรักษา)
18. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 3408 (นางสาวชุติมา ผาติดํารงกุล)
19. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 0942 (นางสาวพรรณี ขาวหนูนา)
20. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2371 (นางกัลยาณี บุญสิน)
21. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2030 (นางกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ)
22. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2206 (นางอุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์)
23. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 1257 (นางยุพิณ วัฒนสิทธิ์)
24. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 1043 (นางสาธนี พิบูลย์)
25. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 1230 (นางสาวจุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์)
26. ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 1824 (นางรัชฎา ชลารัตน์)

- นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่โอนไปรับราชการท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา
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ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 0245 โอนไปตั้งแต่วันที่ 12 พค.59 (นางวินา หว่านดี)
- อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับการจ้างนักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รายของ นางสาวกานต์ธิดา จุลฉีด 

 - อาจารย์ 16 วุฒิปริญญาทางการแพทย์ เพ่ือรองรับอาจารย์แพทย์ประจําอาคารอุบัติเหตุใหม่ที่เปิดบริการแล้ว 77 เตียง (หออุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 44 เตียง, หอผู้ป่วยสามัญ 33 เตียง) ใช้เกณฑ์แพทย์ 1 คน : 8 เตียง (= 9.6 คน) 
ผลัดเดียวต้องใช้อาจารย์แพทย์ จํานวน 9 คน

 - เภสัชกร 2 วุฒิปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ สําหรับให้บริการด้านเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประจําอาคารอุบัติเหตุใหม่
 - ทันตแพทย์ 1 วุฒิปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร์ สําหรับให้บริการด้านทันตกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประจําอาคารอุบัติเหตุใหม่
 - พยาบาล 41 วุฒิปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์ รองรับอาคารอุบัติเหตุใหม่ที่เปิดบริการแล้ว 77 เตียง เป็นหออุบัติเหตุและฉุกเฉิน 44 เตียง
  ใช้เกณฑ์พยาบาล 1 : 2 คิด 4 ผลัด ต้องมีพยาบาล 88 คน,  หอผู้ป่วยสามัญ 33 เตียง
  ใช้เกณฑ์พยาบาล 1 : 4 คิด 3 ผลัด ต้องมีพยาบาล 33 คน

คณะการแพทย์แผนไทย 3
- อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
- นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4885 (ผศ.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 11
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559
1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1031 (รศ.สุรพล ชลดํารงค์กุล)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0605 (รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 64

 - นักวิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1210 (นายสุระพงศ์ สายบุญ)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร เลขที่ 1220 (นายวัลย์ วงศ์สวัสดิ์)

- อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

 - อาจารย์ 4 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1471 (รศ.สมยศ ทุ่งหว้า)
2. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1809 (อ.จําเริญ ยืนยงสวัสดิ์)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2107 (ผศ.ชุติมา ตันติกิตติ)
4. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1465 (ผศ.ดวงรัตน์ มีแก้ว)

 - วิศวกร 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
ตําแหน่งนักวิศวกร เลขที่ 1211 (นายอุทิศ อินทศร)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่ลาออกจากราชการเม่ือวันที่ 1 พ.ย. 58
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร เลขที่ 1218 (นายสมเกียรติ ทองรักษ์)

คณะทันตแพทยศาสตร์ 10
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาทางทันตแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2633 (ผศ.สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล)
 - วิศวกร 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559

ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 3129 (นายสมนึก รุกขชาติสุวรรณ)
 - พนักงานทางการแพทย์ 1 วุฒิประกาศนียบัตรทางผู้ช่วยทันตแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม เลขที่ 3748 (นางสาวปภาวีร์ สุวิทยาภรณ์)
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ

ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 3902 (นางสาวสุมาลี ผ่องสุวรรณ) ที่ลาออกจากราชการ เม่ือวันที่ 5 ต.ค. 58
 - อาจารย์ 3 วุฒิปริญญาทางทันตแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ

1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2032 (ผศ.วรพงษ์ ปัญญายงค์) ที่ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 58
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2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3241 (ผศ.วิไลรัตน์ วรภมร) ที่ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3923 (ผศ.เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง) ที่ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 58

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาทางทันตแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 3756 (ศ.รวี เถียรไพศาล)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 2442 (นายมงคล ประกอบการ)
2. ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขที่ 2700 (นายผดุงศักดิ์ พาณิชตระกูลศิลป์)

คณะพยาบาลศาสตร์ 21
 - อาจารย์ 7 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์    

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1562 (ผศ.นที เก้ือกูลกิจการ)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2424 (รศ.ถนอมศรี อินทนนท์)
3. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0196 (อ.ศรีสุดา วนาลีสิน)
4. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2578 (อ.อภิรัตน์ อ้ิมพัฒน์)
5. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1083 (ผศ.ทรงพร จันทรพัฒน์)
6. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2303 (ผศ.จิตใส ลาวัลย์ตระกูล)
7. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2434 (ผศ.จารุวรรณ มานะสุรการ)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์    
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 58 ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 3470 (อ.วันดี คหะวงศ์)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 3 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 
1. ตําแหน่งผู้บริหาร เลขที่ 2000 (นางวิไลพรรณ อัฐากรพันธ์)
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1552 (นางสาวสุธาดา สังข์เกษม)
3. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2416 (นายเติม จันทวงศ์)

 - อาจารย์ 5 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์    
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2295 (รศ.อรัญญา เชาวลิต)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2426 (รศ.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0207 (ผศ.ศิริวรรณ พิริยคุณธร)
4. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 3974 (รศ.อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ)
5. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1558 (ผศ.ปราณี พงศ์ไพบูลย์)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์    
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 59 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0372 (ผศ.อารี นุ้ยบ้านด่าน)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2498 (นางเพ็ญวดี ยีจิ) ที่ลาออกจากราชการ เม่ือวันที่ 1 พ.ค. 59

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือปฏิบัติงานช่วยอํานวยการด้านแผนงานและการประกันคุณภาพ 
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี  เพ่ือปฏิบัติงานช่วยอํานวยการ ของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย

คณะวิทยาการจัดการ 6
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/ เทียบเท่า ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ

ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เลขที่ 1686 (ผศ.คีสิน กุสสลานุภาพ)
 - อาจารย์ 3 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ การตลาด รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1682 (ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1678 (ผศ.สุพัตรา โมกขกุล)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0323 (ผศ.สุพจน์   โกวิทยา)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1341 (นายภาคย์ ขวัญทองเย็น)
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0542 (นางศิริ เทพริน)

คณะวิทยาศาสตร์ 48
 - อาจารย์ 7 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชะลอการจัดสรร เน่ืองจากอัตราว่าง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557
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จํานวน
กรอบ

วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน
ชื่อตําแหน่ง

เง่ือนไขการจ้าง

มากกว่า 10 อัตรา 1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1721 (รศ.ดร.ประเสริฐ สันตินานาเลิศ)
2. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0536 (อ.ศุภผล เทพเฉลิม)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0496 (ผศ.ชวลิต โอฬาพิริยกุล)
4. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0482 (รศ.ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์)
5. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0366 (อ.ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์)
6. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2268 (รศ.มาลินี วงศ์นาวา)
7. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0529 (รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล)

 - อาจารย์ 5 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ชะลอการจัดสรร เน่ืองจากอัตราว่าง มากกเพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2558

1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0971 (ผศ.ดร.ประวิทย์ สุดแก้ว)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0421 (รศ.ดร.สัมพันธ์ วงศ์นาวา)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0522 (ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ ดิสระ)
4. ตําแหน่งศาสตราจารย์เลขที่ 0377 (ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล)
5. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0361 (อ.คงพัฒน์ พงศ์ไพบูลย์)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการลาออกจากราชการ
ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 56 ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0483 (อ.ไพบูลย์ นวลนิล)

 - อาจารย์ 9 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0442 (ผศ.ดร.อรวรรณ ศิริโชติ)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0379 (ผศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล)
3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2264 (รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ)
4. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2259 (ผศ.สุรพล ศรีแก้ว)
5. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4863 (ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ)
6. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 4173  (ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 64
7. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 0354 (ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 64
8. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1711 (รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 64
9. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 2263 (ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 64

 - นักวิทยาศาสตร์ 4 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559
1. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 0458  (นางณัฐกานต์ อรัญนารถ) 
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 0545 (นายสุธรรม มะยะกูล )
3. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1443 (นางวันทา ศิรินุพงศ์)
4. ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 2261 (นายวีระ ไทยสยาม)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559
1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1724  (นางพาชื่น สาวิชชโก)  
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1718  (นางเรณู  จีนนุกูล)

 - อาจารย์ 9 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0466 (ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0446 (ผศ.ขนิษฐา หาญสูงเนิน)
3. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 0422 (ศ.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล)
4. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 4352 (รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล)
5. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  เลขที่ 0549 (รศ.นงเยาว์ สว่างเจริญ)
6. ตําแหน่งผู้รองศาสตราจารย์ เลขที่ 0512 (ผศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์)
7. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2267 (ผศ.กิจจา สว่างเจริญ)
8. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0478 (ผศ.อิว ไอยรากาญจนกุล)
9. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0356 (รศ.ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา)

 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย รายของนายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ รายของนายศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
 - นักวิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี  เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ 
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับงานสถานวิจัยความเป็นเลิศ

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย
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เง่ือนไขการจ้าง

 - นักวิจัย 1 วุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา
 - นักวิทยาศาสตร์ 3 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560

1. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 0454  (นายบุญสิทธิ์ วัฒนไทย) 
2. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 0404 (นายธีระบูรณ์ สังขพันธุ์ )
3. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 0969 (นางสาวจวงจันทน์ วิฬาประไพ)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 0543 (นางธรรมพร ตรีวรพันธุ์) 
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 0586 (นายไพบูลย์ เตียวจําเริญ )

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20
 - อาจารย์ 3 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4060 (ผศ.สมเกียรติ นาคกุล)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0622 (ผศ.สงวน ตั้งโพธิธรรม)
3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0720 (รศ.ดนุพล ตันนโยภาส) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 64

 - วิศวกร 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559
ตําแหน่งช่างไฟฟ้า เลขที่ 1733 (นายสมศักดิ์ อรัญดร)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่ลาออกจากราขการ เม่ือวันที่ 3 พ.ย. 58
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 0067 (นางกานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์)

 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ
1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0731 (รศ.จรัญ บุญกาญจน์) ที่ลาออกจากราชการเม่ือ 4 ม.ค.59
1. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0731 (อ.ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม) ที่ลาออกจากราชการเม่ือ 1 มิ.ย. 59

 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ รายของนายวีรเดช กีรติธนาวิทย์
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 4 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560

1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1598 (นายประยูร พันธุรัตน์)
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 4109 (นางจันทร์วดี ลิ่มสกุล)
3. แหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 4069 (นางแสงเดือน จีนาพงษ์)
4. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 0735 (นางสาวจิรา แก้วประดับ)

 - นักวิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 0629 (นางจรรยา อินทมณี)

 - อาจารย์ 7 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0659 (รศ.เกริกชัย ทองหนู)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0667 (รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา)
3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 4061 (รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์)
4. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0706 (ผศ.คํารณ พิทักษ์)
5. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0624 (ผศ.พิจิตร พิศสุวรรณ)
6. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0608 (อ.สุธรรม สุขมณี)
7. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0696 (รศ.เล็ก สีคง)

คณะศิลปศาสตร์ 6
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ

ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0557  (ผศ.จิตราภรณ์ เชิดชูพงษ์)
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3882 (ผศ.เปรมินทร์ คาระวี)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0559 (ผศ.ปรัชมน อักษรจรุง)

 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุน สกอ. รายของนางสาวกาญจนารถ ทาหอม
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุน สกอ. รายของนางสาวเจนจิรา เพ็ชรรัตน์
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุน สกอ. รายของนางสาวภัทรา เสมอวงศ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสัตวแพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา พิษวิทยา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
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วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน
ชื่อตําแหน่ง

เง่ือนไขการจ้าง

- อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสัตวแพทยศาสตร์ ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสัตวแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์สัตว์บริโภค หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุน สกอ. รายของนายณฐพล ดวงธรรม
- สัตวแพทย์ 3 วุฒิปริญญาตรี ทางสัตวแพทยศาสตร์ 
 - นักวิทยาศาสตร์ 5 วุฒิปริญญาตรี
 - นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 วุฒิปริญญาตรี
 - นักวิชาการอุดมศึกษา  3 วุฒิปริญญาตรี
- นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 วุฒิปริญญาตรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559
1. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 4705 (อ.กิตติ เจิดรังษี)  
2. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0093 (อ.พิทยา อดุลยธรรม)  

- นักวิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1042 (นายพรชัย ศรีไพบูลย์)  

- นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่ลาออกจากราชการเม่ือ 18 ก.พ. 59
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 4716 (นางสาวอรยาณี แซ่ลิ่ม)  

- นักวิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1462 (นายสมศักดิ์ สุดจันทร์)  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 

ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 3961 (นางสุกัญญา มณีพฤกษ์) 
 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 วุฒิปริญญาโท
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560

1. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2459 (นางชะอ้อน อุบลสุวรรณ) 
2. ตําแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0968 (นายสุกรี ศตะรัต) 

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาค 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการจัดการระบบสุขภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่

เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1557 (รศ.จีรเนาว์ ทัศศรี)

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 3024 (รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 64

สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงห 6
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 3 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559

1. ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ 1446 (นายสวัสดิ์ จันทวงศ์)
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เลขที่ 1186 (นางจิฑาพัชญ์ แก้วกลับ)
3 ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เลขที่ 0411 (นางสวรส ย่ิงถาวร)

 - บรรณารักษ์ 2 วุฒิปริญญาโท เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 
1. ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 0745 (นางภานดา จินตวงศ์)
2. ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 1797 (นางจินตา พิทักษ์)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เลขที่ 1445 (นางปรึกษา เฉลิมวงศ์)

สํานักวิจัยและพัฒนา 2
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 1199 (นายนิรันดร์ สุมาลี)
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 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ 4414 (นางอุไรวรรณ อินทศร)

วิทยาเขตปัตตานี 55
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตา 10
กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี 1

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ
ตําแหน่งช่างเขียนแบบ เลขที่ 1758 (นายชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง) ที่โอนไปเม่ือ 1 พ.ค. 59

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1382 (นางวรรณี กาฬพันธุ์) 

กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี 4
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 4 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559 

1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 3135 (นายศิโรจน์ สมิทจิต)
2. ตําแหน่งบุคลากร เลขที่ 1153 (นางสาวสุนันท์ พันธิ์ศรี)
3. ตําแหน่งบุคลากร เลขที่ 2583 (นางวรดา เหลืองจินดา)
4. ตําแหน่งนิติกร เลขที่ 1751 (นายมานะ เรืองกําเนิด)

กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตา 2
- นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559 

1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0869 (นางสุจิตรา แก้วรอด)
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1371 (นางรุจิรา วิรุณสาร)

กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี 2
- นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 2979 (นายสมยศ เอ่ียมหงษ์เหม)
- วิศวกร 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560

ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 2978 (นายประสิทธิ์ จันทร์ประอบ)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตต 7
 - อาจารย์ 6 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
 - นักวิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี  เพ่ือปฏิบัติงานประจําห้องปฏิบัติการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9
- นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 

1.  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0847 (นายบุญเทือง แก้ววิจิตร)
2.  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 4634 (นางดุสดี น่ิมรัตน์)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก ทางภาษาอาหรับ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เสียชีวิต เม่ือวันที่ 31 พ.ค.59  ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 3859 (อ.อัสสมิง กาเซ็ง)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสังคมสงเคราะห์ นโยบายสังคม หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือรองรับภาระงานในรายวิชาสังคมสงเคราะห์

 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ สกอ. รองรับนายดิเรก หมานมานะ คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2560

 - อาจารย์ 2 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สกอ. 
1. นายจิรัชยา หมานมานะ คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560
2. นายธันยากร ตุดเก้ือ คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560

- นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 4295 (นายอุดม คําคง)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสังคมสงเคราะห์ นโยบายสังคม หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0786 (อ.กัลยา ดาราหะ)
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จํานวน
กรอบ

วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน
ชื่อตําแหน่ง

เง่ือนไขการจ้าง

คณะรัฐศาสตร์ 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

ในปีงบประมาณ 2560 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1393 (ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี)

คณะวิทยาการส่ือสาร 2
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางนิเทศศิลป์ การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

ในปีงบประมาณ 2559 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0776 (ผศ.นงนุช วงศ์สินชวน)
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ

ที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2559 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4218 (ผศ.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษีรังษี)  
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ รายของนางสาวธันยวรรณ อนุรักษ์ภราดร
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ รายของนางสาวจิติมา สุวรรณมาลา
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ รายของนางสาวณัฏฐากร อะซ่ิม
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ รายของนางสาวพจนารถ แก่นจันทร์
 - อาจารย์ 3 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2560
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4210 (ผศ.อิสระ อินตะนัย)  
2. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1773 (อ.วันเพ็ญ กลิ่นพิทักษ์)  
3. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1781 (อ.สืบศักดิ์ กลิ่นสอน)  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือรองรับการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

คณะศึกษาศาสตร์ 9
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เลขที่ 0805 (ผศ.ดร.วิธาดา สินประจักษ์ผล)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการศึกษาชนบท หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ตําแหน่งอาจารย์ 
เลขที่ 0219 (อ.สน่ัน เพ็งเหมือน)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 เลขที่ 0650 (ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์)

 - อาจารย์ 3 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 
1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2320 (รศ.บรรจง ฟ้ารุ่งสาง)
2. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2533 (อ.วรรณกร พวงจิตร)
3. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1359 (อ.ขวัญชัย วัฒนศักดิ์)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3866 (ผศ.อัศวิน ศิลปเมธากุล)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0483 (ผศ.อําไพวรรณ สภาพวานิช)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 0850 (นางสงัด ไชยลาภ)
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เง่ือนไขการจ้าง

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางอิสลามศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ

ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4402 (ผศ.อะห์มัด ย่ีสุ่นทรง)

สํานักวิทยบริการ 3
 - บรรณารักษ์ 1 วุฒิปริญญาโท เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 

ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 0866 (นางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล) 
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เลขที่ 1365 (นายอนิรุทธ์ พุดซ้อนดอก)
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่ลาออกจากราชการ เม่ือวันที่ 2 พ.ย. 58

ตําแหน่งผู้บริหาร เลขที่ 1364 (นางอรศิริ ผลกล้า)

สํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560

ตําแหน่งนักวิชาการโภชนาการ เลขที่ 3969 (นางสาวมยุรา เหมสารา)

วิทยาเขตภูเก็ต 39
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 27
กองกลาง 17

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 14 วุฒิปริญญาตรี
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 2 วุฒิปริญญาตรี
 - สถาปนิก 1 วุฒิปริญญาตรี

กองกิจการนักศึกษา 4
 -  นักวิชาการอุดมศึกษา 4 วุฒิปริญญาตรี

กองวิชาการ 6
 -  นักวิชาการอุดมศึกษา 6 วุฒิปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 3
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ

ที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559 ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 3168 (อ.เจริญ พรหมฤทธิ์ )
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0921 (รศ.ภูวดล บุตรรัตน์)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 4306 (นางสมใจ ทองเน้ืองาม)

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 4
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการบริการและการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนข้าราชการที่โอนไปเม่ือ 11 ก.ค. 59

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 3169 (นายสมหมาย บุญลอย)

ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลาน 3
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี
 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 วุฒิปริญญาตรี

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยส 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี
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จํานวน
กรอบ

วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน
ชื่อตําแหน่ง

เง่ือนไขการจ้าง

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 8
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตส 1

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดกา 7
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางด้านการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและบริการ นันทนาการ

หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2559 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4255 (ผศ.สอรัฐ มากบุญ)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาไทย หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ
ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1168 (ผศ.จรูญ ตันสูงเนิน)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางบัญชี หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการท่องเที่ยวและบริการ นันทนาการ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

วิทยาเขตตรัง 6
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 4298 (รศ.สุวิมล เขี้ยวแก้ว)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการตลาด หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางมนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดีเปรียบเทียบ ภาษาและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่ลาออกจากราชการเม่ือวันที่ 1 ธ.ค. 58

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 4137 (นางกุสุมา ปักปิ่นเพชร)
 - วิศวกร 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือรองรับภาระงานด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
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จํานวน
กรอบ

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 172
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 20

 - อาจารย์ 10 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือรองรับชาวต่างประเทศ ตามนโยบายการเพ่ิมจํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 - อาจารย์ 10 วุฒิปริญญาเอกหรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

วิทยาเขตหาดใหญ่ 109
สํานักงานอธิการบดี 4

กองกลาง 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0232 (นางนันทิยา คุปต์อัครภิญโญ)

กองการเจ้าหน้าที่ 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

ตําแหน่งบุคลากร เลขที่ 1016 (นายสัมฤทธิ์ แก้วน้อย)

กองกิจการนักศึกษา 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 2929 (นางนันทวัน ชนะสิทธิ์) 

กองคลัง 1
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2553 (นางสาวอัยวริญ พัฒโณ) 

 กองทะเบียนและประมวลผล 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อํานวยการกอง) เลขที่ 2559 (นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต) 

คณะเทคนิคการแพทย์ 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือรองรับภาระงานด้านบริการการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล 

คณะเภสัชศาสตร์ 6
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2279 (ผศ.กร ศรเลิศล้ําวาณิช)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 3456 (รศ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์)

 - นักวิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 4045 (นางสาวเขมนิจ บัวก่ิง) 

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2290 (นางระเนาว์ สุขสวัสดิ์)
2. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 4050 (นางจิฬานุช อิสโม)

 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 2286 (นางเมตตา ศรีบุษย์)

คณะเศรษฐศาสตร์ 1
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุน สกอ. รายของ นายนัฐพร โรจนหัสดิน

คณะแพทยศาสตร์ 40
- อาจารย์ 5 วุฒิปริญญาทางการแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

ชื่อตําแหน่ง
วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน

กรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากําลังระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เง่ือนไขการจ้าง
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จํานวน
กรอบชื่อตําแหน่ง

วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน เง่ือนไขการจ้าง

1. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1888 (อ.พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2687 (รศ.นพ.เสกสิต โอสถากุล)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2211 (ผศ.นพ.สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล)
4. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0178 (รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์)
5. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3279 (ผศ.นพ.วรวุฒิ จินตภากร)

- พยาบาล 32 วุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก เลขที่ 1579 (นางสาวดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์)
2. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 1521 (นายนุวิท คุณารักษ์)
3. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 1237 (นางนุชรัตน์ วรรณพงศ์)
4. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 1523 (นางปนัดดา มุสิกวัณณ์)
5. ตําแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1071 (นางสาววรรณี ชยานันต์นุกูล)
6. ตําแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1526 (นางสมแข พวงเพ็ชร)
7. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1066 (นายสุทัศน์ ทองบุญ)
8. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 3051 (นางกนิษฐา มุสิกะไชย)
9. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เลขที่ 2345 (นายสุวิทย์ ส่งศรี)
10. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 3580 (นางสาวศิริรัตน์ ธํารงวัฒน์)
11. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1928 (นางสาวสุดา ศิริวิลาวัณย์)
12. ตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ เลขที่ 1963 (นายประวิทย์ วิไลรัตน์)
13. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1585 (นางสวพร คงเหมือน)
14. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1046 (นางโสภิดา แซ่แต้) 
15. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1587 (นางสมถวิล เรืองกูล)
16. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เลขที่ 2707 (นางเกษร โสโน)
17. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เลขที่ 2483 (นางสิริ ขุนดํา)
18. ตําแหน่งผู้ปฎิบัติงานพยาบาล เลขที่ 2164 (นางอารียา นาทิพเวทย์)
19. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 1276 (นางธันย์ชนาก สองคลิ้ง)
20. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2006 (นางสาวพิกุลรัตน์ วงศ์พานิชย์)
21. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2012 (นางกมลชนก สุกใส)
22. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2013 (นางเกษิณี เพชรศรี)
23. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2065 (ร้อยตํารวจโทหญิงพินทุ สุวรรณมณี)
24. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3185 (นายบุญสม ธีระวัฒนพงศ์)
25. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 1313 (นางสาวสุวิมล วงศ์วิทย์วิโชติ) 
26. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 2186 (นางสีแพร วัฒนพฤกษ์)
27. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 1262 (นางสาวสุภาพรรณ จิตต์โสภณ)
28. ตําแหน่งบุคลากร เลขที่ 0993 (นางอุษณีย์ ธรรมสุวรรณ)
29. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1481 (นางถิราทิพย์ โสรัสสะ)
30. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1931 (นางวนิดา หนูสวัสดิ์)
31. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เลขที่ 1050 (นางรํายงค์ ยกถาวร) 
32. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เลขที่ 1437 (นายปรีชา ไชยชนะ)

- อาจารย์ 3 เพ่ือรองรับการจ้างนักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดังน้ี
1. นางสาววรรณวรา ทับทิมแดง 
2. นายกฤต จารุพานิช
3. นายสิทธิโชค ไชยชูลี 

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1840 (รศ.บรรจง วิทยวีรศักดิ์)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 7
 - อาจารย์ 4 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0420 (ผศ.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0884 (รศ.สายัณห์ สดุดี)



ปี 2561 หน้าที่ 3 / 6

จํานวน
กรอบชื่อตําแหน่ง

วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน เง่ือนไขการจ้าง

3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3445 (ผศ.สุพัตรา เดวิสัน)
4. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2565 (รศ.วุฒิพร พรหมขุนทอง)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 3 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ 1834 (นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์)
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2461 (นางจินดารัตน์ บุญยสุพัฒน์)
3. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  เลขที่ 1802 (นายสุภาพ จันทรัตน์)

คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาทางทันตแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4186 (ผศ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล) 
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2634 (รศ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 3905 (นางกาญจนา บุญกาญจน์)

คณะนิติศาสตร์ 1
- นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือรองรับงานวิเทศสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ 2
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์    

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0211 (ผศ.ทัศนีย์ นะแส)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2300 (ผศ.ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต)

คณะวิทยาการจัดการ 3
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางบัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2237 (ผศ.พรรษมน บุษบงษ์)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1330 (ผศ.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1690 (นางจํานรรจ์ โคตโน)

คณะวิทยาศาสตร์ 13
 - อาจารย์ 3 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 ดังน้ี
1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0499 (รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 61
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0381 (รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 61
3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0378  (รศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 61

 - อาจารย์ 6 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 
1. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0488 (อ.เจษฎา โมกขกุล)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0381 (รศ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร)
3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0395 (รศ.วิไลวรรณ โชติเกียรติ)
4. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0533 (รศ.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ)
5. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2269 (ผศ.นิสิตา บํารุงวงศ์)
6. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 3261 (รศ.สมสมร ชิตตระการ)

 - นักวิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1704 (นายสง่า อินทมาโน) 

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 3 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1706  (นางสาวดวงพร วงศ์สุริยะ) 
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1349 (นางสาวสุปราณี โอวาทฬารพร)
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1701 (นางสาวแฉล้ม ปริชญากร)
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0636 (รศ.กําพล ประทีปชัยกูร) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 61
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

1. ตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ เลขที่ 0630 (นายถนัด ฉิมพลี) 
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 0647 (นางสาวปราณี คงเจริญ)

 - วิศวกร 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 1732 (นายบุญส่ง ศรีทองช่วย) 

 - อาจารย์ 3 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0708 (ผศ.สุนทร ปิยรัตนวงศ์)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0615 (รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0692 (ผศ.ธวัชชัย ปลูกผล)

คณะศิลปศาสตร์ 9
 - อาจารย์ 5 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาไทย สังคมวิทยา จิตวิทยา พลศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4432 (ผศ.กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2241 (ผศ.มาลี สบายย่ิง)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4080 (ผศ.เก็ตถวา บุญปราการ)
4. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1988 (อ.ธีรวัฒน์ สุริยปราการ)
5. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2573 (อ.ดารณี กาญจนสุวรรณ)

 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุน สกอ. รายของนางสาวอภิชญา แก้วอุทัย
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุน สกอ. รายของนายห้าวหาญ ทวีเส้ง
- นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561

1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 2401 (นายโอฬาร รัตนบุรี)
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1853 (นางสถาพร ใบงาม)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7
- อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสัตวแพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
- สัตวแพทย์ 2 วุฒิปริญญาตรี ทางสัตวแพทยศาสตร์ 
 - นักวิทยาศาสตร์ 3 วุฒิปริญญาตรี
 - นักวิชาการอุดมศึกษา  1 วุฒิปริญญาตรี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 2271 (นายจรัส เตโชอภิวัฒนกุล) 

สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงห 2
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1432 (นางนัยนา สายสุนทร)
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เลขที่ 1448 (นางดรุณี จันทวงศ์)

สํานักวิจัยและพัฒนา 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 3816 (นางพรรณพิมล หิรัญพันธุ์)

วิทยาเขตปัตตานี 28
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตา 6
กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี 5

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 3 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 1361 (นายชนกานต์ ซ่ีซ้าย)
2. ตําแหน่งช่างศิลป์ เลขที่ 4141 (นายสมชาย ปานทอง)
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จํานวน
กรอบชื่อตําแหน่ง

วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน เง่ือนไขการจ้าง

3. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1759 (นางพรทิพย์ ทองศรีสุข)
 - นิติกร 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561

ตําแหน่งนิติกร เลขที่ 1362 (นายศุภชาต อังแสงธรรม)
 - วิศวกร 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561

ตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ เลขที่ 0880 (นายบุญโชค รัตนรามศรี)

กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตา 1
- นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 1754 (นางสาวกัลยา อนุพัฒน์)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตต 2
 - นักวิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี  เพ่ือปฏิบัติงานประจําห้องปฏิบัติการ
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือรับผิดชอบงานอํานวยการประจําคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการจัดการสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1772 (รศ.อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4628 (ผศ.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉ่ัน)

 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายของนายดิเรก หมานมานะ คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0342 (รศ.อาหวัง ล่านุ้ย)

 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ สกอ. รายของ นายก่อ สุขคง คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2561

- นักวิชาการอุดมศึกษา 3 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
1.  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1392 (นายธนัท บุญคงวัฒน์)
2.  ตําแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1397 (นายปกรณ์ นิสัน)
3.  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 0309 (นางสาวกัญฐณา สินธุอุทัย)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2561
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0770 (ผศ.ธรณิศ นาวารัตน์)  
2. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 4341 (อ.กันทิมา เหาะเจริญ)  

- นักวิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1774 (นายหะหรูม หีมสุหรี)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือรองรับการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

คณะศึกษาศาสตร์ 7
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4917 (ผศ.ณัฐวิทย์ พจนตันติ)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1171 (ผศ.วุฒิชัย เนียมเทศ)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1789 (ผศ.สุนิสา สิริวิพัธน์)
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 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางด้านภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2530 (ผศ.สุกุมา ล่านุ้ย)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0821 (อ.อุสมาน สารี)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาไทย หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2529 (อ.คําพร สุนทรธรรมนิติ)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่1410 (นางเบญญาภา ทองแป้น)

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางอิสลามศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการ

ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4092 (ผศ.อับดุลรอซีด เจะมะ)

วิทยาเขตภูเก็ต 8
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 4
กองกลาง 3

 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 2323 (นางประไพทิพย์ เพ็ชรประดับสกุล)

 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี
 - วิศวกร 1 วุฒิปริญญาตรี

กองวิชาการ 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3839 (ผศ.นัยนา ศรีชัย)

ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลาน 2
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี
 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 วุฒิปริญญาตรี

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยส 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตส 2

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0114 (ผศ.วันชัย สุทธินุ่น)

 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ รายของนางสาวกนกอร แซ่อ่ึง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดกา 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการท่องเที่ยวและบริการ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

วิทยาเขตตรัง 4
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางศิลปะการแสดง หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือรองรับภาระงานด้านการเงินและบัญชี
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือรองรับภาระงานด้านทะเบียนและประมวลผล
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ภาพรวมมหาวิทยาลัย 176
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 20

 - อาจารย์ 10 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือรองรับชาวต่างประเทศ ตามนโยบายการเพ่ิมจํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 - อาจารย์ 10 วุฒิปริญญาเอกหรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

วิทยาเขตหาดใหญ่ 122
สํานักงานอธิการบดี 7

กองกลาง 2
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 4124 (นางสาวเขมิกา พงศ์กิจเจริญ)
2. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เลขที่ 0012 (นายทวาทศ สุวรรณโร)

กองกิจการนักศึกษา 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2546 (นายอนันต์ อินคีรี) 

กองคลัง 1
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2927 (นายสุรพล เจียมสกุล)

 กองทะเบียนและประมวลผล 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1013 (นางสุนิสา นิลรัตน์) 

กองอาคารสถานที่ 2
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

1. ตําแหน่งช่างไฟฟ้า เลขที่ 0066 (นายประจักษ์ ปานเจิม)
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 3141 (นายจักรกริช ซ้ึงประสิทธิ์)

คณะเภสัชศาสตร์ 2
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2611 (รศ.เสน่ห์ แก้วนพรัตน์)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 4032 (นางเพ็ญศรี ศรีสัจธรรม)

คณะแพทยศาสตร์ 47
- อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาทางการแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 ดังน้ี

1. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 2393 (ศ.นพ.นครชัย เผื่อนปฐม) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 62
2. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 1489 (ศ.พญ.อุ่นใจ กออนันตกุล) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 62

- อาจารย์ 5 วุฒิปริญญาทางการแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562  
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3272 (ผศ.พญ.วาริชา เจนจินดามัย)
2. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 3273 (ศ.พญ.ประยงค์ เวชวนิชสนอง)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3274 (ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ) 
4. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1535 (รศ.หัสดี อัพภาสกิจ)
5. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 3278 (ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคําภีร์)

- พยาบาล 40 วุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
1. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เลขที่ 1320 (นายสุรพล แสงอุไร)

กรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากําลังระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อตําแหน่ง
วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน เง่ือนไขการจ้าง
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วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน เง่ือนไขการจ้าง

2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2493 (นางปัณรสี โบโสย)
3. ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 1325 (สิบเอกวัชรินทร์ ภัทรชีวกุล)
4. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2490 (นายยูโสบ เกปัน)
5. ตําแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1866 (นายพีรยุทธ์ ธีรธาดากุล)
6. ตําแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1520 (นางมาริษา เขมะพันธุ์มนัส)
7. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1903 (นายธนาศักดิ์ มะหมัด)
8. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1541 (นางอุษา คําพลาย)
9. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1073 (นางธิดา รัตติ)
10. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1862 (นางอัมพร อ้วนเส้ง)
11. ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ เลขที่ 1241 (นางสาวนฤภัย สมฤดี)
12. ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ เลขที่ 0911 (นางยุวพรรณ ชีวะพันธ์)
13. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1847 (นายอัมพร ฝันเซียน)
14. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2197 (นางสุภา ชาติวัฒนา)
15. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เลขที่ 1914 (นายนิพัฒน์ สวนแสดง)
16. ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 1966 (นายพงษ์ธร นิภานันท์)
17. ตําแหน่งช่างไฟฟ้า เลขที่ 1958 (นายอําพล รัตติ)
18. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1288 (นางทัศนีย์ เทพไชย)
19. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม เลขที่ 1249 (นางสาวสุจิตต์ คงสองเมือง) 
20. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เลขที่ 3498 (นางสมศรี สุวลักษณ์)
21. ตําแหน่งผู้ปฎิบัติงานพยาบาล เลขที่ 2880 (นางเครือวัลย์ เสน่หา)
22. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 2912 (นางอวยพร มีคง)
23. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 2859 (นางยุพเยาว์ เจริญมหัธชัย)
24. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 1619 (นางช่อทิพย์ นันทสินธุ์)
25. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2017 (นางสาวเฟ่ืองฟ้า สุธาประดิษฐ์)
26. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2048 (นางระวิวรรณ รัตนพฤกษาชาติ)
27. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 1266 (นางพรรณนี อ่างเจริญ)
28. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2159 (นางก่ิงแก้ว สมบุณณ์)
29. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 0928 (นางภมร แช่มรักษา)
30. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 1506 (นางศิริพร รัตนเลิศ)
11. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 1107 (นางณภัทร นวลศรี)
32. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2020 (นางศรีพงา มัณฑางกูร)
33. ตําแหน่งช่างศิลป์ เลขที่ 2463 (นายมูฮํามัด โรจนอุดมศาสตร์)
34. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 1932 (นายสมโชค หม่ืนสิทธิ์) 
35. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 2003 (นางจินตนา ธราทิน)
36. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 2004 (นางนุชรี ขวัญชื่น)
37. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1484 (นายสมคิด บุรีศรี) 
38. ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 1436 (นางสุกัญญา โป้บุญส่ง) 
39. ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 1435 (นางจารุพร ชูเรืองสุข)
40. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เลขที่ 2111 (นางสุจิตรา เรืองพริ้ม)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8
 - อาจารย์ 4 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1992 (รศ.อยุทธ์ นิสสภา)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0091 (รศ.บัญชา สมบูรณ์สุข)
3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0889 (รศ.จรัสศรี นวลศรี)
4. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 1807 (ศ.สมปอง เตชะโต)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
1. ตําแหน่งผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1466 (นายดุสิต นาคะชาต)
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1217 (นางอาภรณ์ เชื้อพราหมณ์)

 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 1480 (นางสุวภัทร วชิรอนันต์)

 - นักวิจัย 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร เลขที่ 4012 (นายธีระพงศ์ จันทรนิยม)
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คณะทันตแพทยศาสตร์ 7
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาทางทันตแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

1. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2711 (อ.จรัลพัฒน์ เขจรบุตร) 
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 3113 (รศ.ปริศนา ปริพัฒนานนท์)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
1. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 2627 (นางนันทนา นิมิตพันธ์พงศ์)
2. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 2507 (นางสาวสุจินต์ พงศ์ธีรโรจน์)

 - บรรณารักษ์ 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 3810 (นางนพภา นวกุลกิติกร)

 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 3252 (นางสาวณิชมน สิริลาภยศ)

 - พยาบาล 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 3780 (นางสาวรัตนาวลี กสิกรรมไพบูลย์)

คณะนิติศาสตร์ 1
- อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางนิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

คณะพยาบาลศาสตร์ 7
 - อาจารย์ 6 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์    

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1093 (ผศ.อังศุมา อภิชาโต)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2427 (รศ.อุไร หัถกิจ)
3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2423 (รศ.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์)
4. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1571 (รศ.วันดี สุทธรังษี)
5. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1568 (อ.อุดม พานทอง)
6. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2305 (ผศ.กัญจนี พลอินทร์)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ 4292 (นางสาวจรรยา ชูจันทร์)

คณะวิทยาการจัดการ 3
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
1. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1680 (อ.อารีย์ ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0315 (รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 3884 (นางบูรณิจฉ์ แก้วพิบูลย์)

คณะวิทยาศาสตร์ 23
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 0385 (ศ.ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 62

 - อาจารย์ 11 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0440 (ผศ.พรพิมล คีรีรัตน์)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2973 (ผศ.นราทิพย์ จั่นสกุล)
3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2972 (รศ.จันทนา ไอยรากาญจนกุล)
4. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2974 (อ.สมชัย ยืนนาน)
5. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 0385 (ศ.วราภรณ์ วุฑฒะกุล)
6. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0386 (ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล)
7. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 3017 (รศ.นันทา เชิงเชาว์)
8. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 4335 (รศ.พรศิลป์ ผลพันธิน)
9. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0365 (ผศ.สุภาภรณ์ การเสนารักษ์)
10. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2247 (ผศ.อํานาจ เปาะทอง)
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11. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3270 (ผศ.อภิรดา ธาดาเดช)
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 4 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

1. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 0479  (นางสาวเสาวคนธ์ เจียรนัย) 
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1702 (นางสมจิต วิจิตร)
3. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 0587 (นางอุมาพร เจียมสกุล)
4. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 0576 (นายวินัย นุ้ยฉิม)

 - นักวิทยาศาสตร์ 5 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
1. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1719  (นายประสาท ศรประสิทธิ์) 
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1346 (นางละม้าย ทองบุญ)
3. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 2258 (นายอํานวย แก้วไพบูลย์)
4. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1348 (นายวิลาด รัญดร)
5. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1726 (นายไมตรี นวลพลับ) 

 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รายของนายศณช เสนพงศ์
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุน Franco-Thai Scholarship Program รายของนายสาโรช ลี่ดํารงวัฒนากุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0642 (รศ.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 62
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0607 (รศ.กัลยาณี คุปตานนท์) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 62

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
1. ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 0700 (นายสุวรรณ แก้วพิบูลย์) 
2. ตําแหน่งบุคลากร เลขที่ 0740 (นางเฉลียว ภู่ดอก)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0679 (รศ.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์)

คณะศิลปศาสตร์ 6
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0555 (ผศ.วันทนา ไกรฤกษ์)
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4371 (ผศ.ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์)

 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุน สกอ. รายของนางสาวอรอุมา จริงจิตร
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุน สกอ. รายของนางสาวพิมพวรรณ ใช้พานิช
 - อาจารย์ 1 เพ่ือรองรับนักเรียนทุน สกอ. รายของนางสาวอัชฌา เปรมฤดีเลิศ
- นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2562

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1717 (นางณัฐรดา รุ่งรุจธนโชติ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสัตวแพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสัตวแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง (จักษุวิทยา) หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
- นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางศิลปะการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบอุตสาหกรรม เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 

หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0436 (อ.สุรสิทธิ์ ประสารปราน)

สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงห 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เลขที่ 4671 (นางสาวอารมณ์ ดวงสุวรรณ์)
สํานักวิจัยและพัฒนา 1

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งผู้บริหาร เลขที่ 3811 (นางสาวจรัสศรี สุวลักษณ์)
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วิทยาเขตปัตตานี 23
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตา 4
กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี 2

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งผู้บริหาร เลขที่ 4283 (นางสุภาวดี ศิยะพงษ์)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งบุคลากร เลขที่ 0083 (นางอิสราภรณ์ รัตนคช)

กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตา 2
- นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2562

1. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 4287 (นางพิศมัย เพียรเจริญ)
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2549 (นางสมใจ เชื้อมงคล)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตต 2
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
- นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 4367 (นางสาวปารณีย์ เจะมิง)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

ปีงบประมาณ 2562 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1414 (รศ.ดร.สมบัติ พุทธจักร)  ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 62
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2562
 1. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 4640 (อ.เล็ก แซ่จิว)  
 2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4348 (ผศ.บุญส่ง ไกรศรพรสรร)  

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งผู้บริหาร เลขที่ 2643 (นางสุชาดา สมิทจิต)

 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 2644 (นางปารียะ หมาดหมีน)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
1. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 4221 (นางสาวฐาปาณีย์ นิเดร์ฮะ)
2. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 3130 (นางสมรัตน์ อมรสกุล)

คณะศึกษาศาสตร์ 5
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการเกษียณอายุราชการ

ในปีงบประมาณ 2562 ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 4299 (รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 62
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางจิตวิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการเกษียณอายุราชการ

ในปีงบประมาณ 2562 ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0794 (รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์) ได้รับการขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 62
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2532 (ผศ.อัจฉรา สัปปพันธ์)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2598 (ผศ.ชมนา จักรอารี)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1787 (นางธารีรัตน์ เผ่าจินดา)

สํานักวิทยบริการ 4
 - บรรณารักษ์ 2 วุฒิปริญญาโท เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

1. ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 2585 (นางอัญชลี กล่ําเพ็ชร) 
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จํานวน
กรอบชื่อตําแหน่ง

วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน เง่ือนไขการจ้าง

2. ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 2980 (นางสาวทับทิม บุญทอง) 
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เลขที่ 3827 (นางซีตียารอ ย่ีสุ่นทรง)
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

ตําแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1389 (นายอดุลย์ วันสุไลมาน)

วิทยาเขตภูเก็ต 6
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 4
กองกลาง 2

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 2324 (นางศศิธร บุญนํามา)

 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 2606 (นางเหมวรรณ หอมหวล)

กองวิชาการ 2
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตร ีเพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 3170 (นางสุปรีดา สุวรรณรัตน์)
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี

คณะวิเทศศึกษา 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1080 (รศ.สมบัติ เครืองทอง)

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยส 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดกา 1

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการท่องเที่ยวและบริการ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

วิทยาเขตตรัง 4
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง



ปี 2563 หน้าที่ 1 / 6
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กรอบ

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 169
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 20

 - อาจารย์ 10 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือรองรับชาวต่างประเทศ ตามนโยบายการเพ่ิมจํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 - อาจารย์ 10 วุฒิปริญญาเอกหรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

วิทยาเขตหาดใหญ่ 115
สํานักงานอธิการบดี 4

กองการเจ้าหน้าที่ 2
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

1. ตําแหน่งบุคลากร เลขที่ 3140 (นายเริงศักดิ์ ธรานุเวชน์)
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1454 (นายมานพ สัมพันธ์)

กองกิจการนักศึกษา 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 4136 (นางธนภร ไชยทอง) 

กองคลัง 1
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 1011 (นางอังคณา จินเดหวา)

คณะเภสัชศาสตร์ 4
 - อาจารย์ 3 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 3428 (รศ.สน่ัน ศุภธีรสกุล)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 3433 (รศ.วันทนา เหรียญมงคล)
3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2494 (รศ.อดิศร รัตนพันธ์)

 - นักวิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 2406 (นางปราณี รัตนสุวรรณ)

คณะแพทยศาสตร์ 60
- อาจารย์ 9 วุฒิปริญญาทางการแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2487 (ผศ.นพ.พรศักดิ์ ดีสนีเวทย์)
2. ตําแหน่งศาสตราจารย์ เลขที่ 2331 (ศ.พญ.สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล)
3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1645 (รศ.พญ.พิชญา พรรคทองสุข)
4. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 1918 (ผศ.นพ.อานนท์ วิทยานนท์)
5. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0229 (ผศ.จํานงค์ นพรัตน์)
6. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1518 (รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง)
7. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1536 (รศ.สุภาพร สุวิวัฒน์)
8. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 3212 (รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์)
9. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2330 (รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์)

- พยาบาล 51 วุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 3528 (นางดวงรัชนี คูณรังษีสมบูรณ์)
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่1129 (นางวิไล ฉัตรวีระโยธิน)
3. ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เลขที่ 1580 (นางสาวสงวนศรี แต่งบุญงาม)
4. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1515 (นางปิยนุช โกศล)
5. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 2678 (นางนิตยา มณีนวล)
6. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 1910 (นางจําเป็น ยอดมุณี)
7. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 2338 (นายธํารงวิทย์ ชัยจรูญพร)

กรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากําลังระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อตําแหน่ง
วิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน เง่ือนไขการจ้าง
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8. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 1440 (นางอรนาถ สุดเดียวไกร)
9. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1868 (นายกิตติภูมิ วรฉัตร)
10. ตําแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1531 (นายจรัส ชายกุล)
11. ตําแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1873 (นางนาฎสุดา ถาวรสุข) 
12. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1530 (นายสุนทร แก้วพิบูลย์)
13. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1855 (นายสุวัต ชูกําเนิด)
14. ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ เลขที่ 1915 (นางธัญลักษณ์ โฆษิตพันธวงศ์)
15. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 0192 (นางศุภรัตนา เต่แก้ว)
16. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เลขที่ 2346 (นางรัตนา วุฒิสันติกุล)
17. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 2470 (นางนฎวรรณ ธรรมคําภีร์)
18. ตําแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ เลขที่ 1304 (นายปัญจพัฒน์ ภัทรศรีพงศ์)
19. ตําแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ เลขที่ 1111 (นายปกิต รุ่งจรรยารักษ์)
20. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1909 (นายสมทบ คงสกูล)
21. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1950 (นายนิยม พันพงค์)
22. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1636 (นางอารี ด่านวรนันท์)
23. ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า เลขที่ 1316 (นายสุรกิจ ส่งวรกุลพันธุ์) 
24. ตําแหน่งผู้ปฎิบัติงานพยาบาล เลขที่ 2858 (นางสาวธัชพัช ชูศักดิ์)
25. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 1280 (นางสาวณิชาภัทร สังข์ทอง)
26. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 1620 (นางกัลยา สุชาติ)
27. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 2843 (นางเนตรชนก ชาติมนตรี)
28. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 1297 (นางปริศา จุลละศร)
29. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 2179 (นางณิริพัทจน์ เจียรวิจิตร์)
30. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 2126 (นางสมภรณ์ วรรณโชติ)
31. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 2152 (นางละเอียด สุวรรณมณี)
32. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เลขที่ 1273 (นางดวงจันทร์ สุวรรณ)
33. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2005 (นางสาวนิตยา ไกรวงศ์)
34. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 3642 (นางสาวยุพา อ๋องโภคัย)
35. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2046 (นางสาวศุภลักษณ์ เทพรัตน์)
36. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2062 (นางเพ็ญจิตต์ มานพศิลป์
37. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2780 (นางนิตยา เพ็ชรรัตน์)
38. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 2050 (นางเปรมวดี พงษ์ศิริวรรณ์) 
39. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 3374 (นางนพวรรณ โอสถากุล) 
40. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 1606 (นางณีระวรรณ สิงหเศรษฐ)
41. ตําแหน่งพยาบาล เลขที่ 1974 (นางขนิษฐา ศรีวรรณยศ)
42. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3650 (นางสาวพิณทิพย์ วัฒนสุขชัย)
43. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 1821 (นางชลัมพร กุลวิจิตร)
44. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 2002 (นางรัตนาภรณ์ ศรีวิลัย)
45. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 3583 (นางสาวสุวรรณภา ทวีสินธุ์)
46. ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ 1831 (นายสนอง จันทวงศ์)
47. ตําแหน่งบุคลากร เลขที่ 1228 (นางสุทัสสา พุทธนุกูล)
48. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 0242 (นายสุทัศน์ เผือดผ่อง)
49. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 0239 (นางดรุณี โชติธรรมโม)
50. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 0907 (นางวิไลรัตน์ ศิลป์สโมสร)
51. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1827 (นางศรีสุดา วัฒนพฤกษ์)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 3
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2941 (รศ.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 4326 (นางสาวปัทมพร อินสุวรรโณ)
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0896 (นางปราณี จันทรัตน์)
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คณะทันตแพทยศาสตร์ 6
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาทางทันตแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 3753 (รศ.ธงชัย นันทนรานนท์)
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 2580 (นางบุญรัตน์ วงศ์สัมพันธ์)
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 3 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

1. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 3906 (นางสาววงศ์พร ถาวรกาญจน์)
2. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาสถิติ เลขที่ 2922 (นายวิชิต แก้วสนิท)
3. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2923 (นางกัลยา ส่งศรี)

 - พนักงานทางการแพทย์ 1 วุฒิประกาศนียบัตรทางการแพทย์ เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เลขที่ 3925 (นางอาราดา ปิติเชาว์วรรธน์)

คณะนิติศาสตร์ 1
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 วุฒิปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ 4
 - อาจารย์ 3 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์    

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0198 (อ.ปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0215 (รศ.ปิยะนุช จิตตนูนท์)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0919 (รศ.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์)

 - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 2418 (นายสุธรรม อําพะมะ)

คณะวิทยาการจัดการ 3
 - อาจารย์ 2 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 4552 (อ.พัฒนิจ โกญจนาท)
2. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2652 (อ.ปริญญา เชาวนาศัย)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 3885 (นายนันทพงศ์ ศักดิ์เรืองรอง)

คณะวิทยาศาสตร์ 13
 - อาจารย์ 5 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0489 (อ.พัชรา ศุภธีรสกุล)
2. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0460 (อ.ฉลาด เจียรนัย)
3. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0358 (ผศ.สุรจิต ทีฆสกุล)
4. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0396 (ผศ.นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล)
5. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2274 (ผศ.นิษฐิดา เอลซ์)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 3 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 2547 (นางสาวพรรณี แซ่ฉิน) 
2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0589 (นางกุศล แจ่มประเสริฐ)
3. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 0592 (นางฉลวย นนทพันธ์)

 - นักวิทยาศาสตร์ 4 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 0399 (นางกัญญาภัค จันจุฬา) 
2. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 0541 (นายชนวรรฒน์ ชูแสง)
3. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 2253 (นางรัตนา หิรัญพันธุ์)
4. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1708 (นายเพทาย หิรัญพันธุ์)

 - วิศวกร 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 2257 (นายไชยวัฒน์ ฤทธิ์รงค์) 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0732 (รศ.ชาคริต ทองอุไร) ได้รับขยายเวลาราชการ 5 ปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน เลขที่ 4077 (นางสาวสิรินทรา กมลมาตยากุล) 
2. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 0991 (นางสาวสุพัตรา พันธุ์ทอง)

 - วิศวกร 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ เลขที่ 0645 (นายประยูร ด้วงศิริ) 
2. ตําแหน่งช่างเทคนิค เลขที่ 4062 (นายนิยม พรหมรัตน์) 

 - อาจารย์ 4 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0609 (ผศ.สมพัฒน์ รุ่งตะวันเรืองศรี)
2. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0680 (อ.ประกิต หงษ์หิรัญเรือง)
3. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0611 (อ.นายสิทธิชัย พิริยคุณธร)
4. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 4068 (รศ.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล)

คณะศิลปศาสตร์ 4
 - อาจารย์ 4 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาอังกฤษ พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ปรัชญา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0550 (ผศ.ชลลดา เลาหวิริยานนท์)
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 1989 (รศ.วันชัย ธรรมสัจการ)
3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 0424 (รศ.สุเมธ พรหมอินทร์)
4. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 4370 (อ.สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา  1 วุฒิปริญญาตรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางอุตสาหกรรมการเกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0118 (ผศ.อัญชลี ศิริโชติ)

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

ตําแหน่งผู้บริหาร เลขที่ 4138 (นางสาวรัชนี ซันยิวา)

สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงห 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เลขที่ 4147 (นางสาวสุพร กระแจ่ม)

วิทยาเขตปัตตานี 24
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตต 1

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาไทย หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3856 (ผศ.เสถียร แป้นเหลือ)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0284 (อ.ศุภศิริ หงส์ฤทธิพันธุ์)
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7
 - อาจารย์ 7 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2562 
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3891 (ผศ.ยุพดี ชัยสุขสันต์) 
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 3999 (ผศ.นพพร เหรียญทอง) 
3. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0982 (อ.ธนุสรา เหล่าเจริญสุข) 
4. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2985 (ผศ.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต) 
5. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0767 (อ.เจริญ ภคธีรเธียร) 
6. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 4209 (ผศ.สุนันต์ ทองสีนุช) 
7. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ 2649 (รศ.ธํารงค์ อมรสกุล) 

คณะศึกษาศาสตร์ 8
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 4095 (อ.เรชา ชูสุวรรณ)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางภาษาไทย หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1780 (อ.มะลิ ศรีชู)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางจิตวิทยาและการแนะแนว หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 0799 (ผศ.สุใจ ส่วนไพโรจน์)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2537 (ผศ.เมธี เอกศิรินิมิตร)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2321 (ผศ.กนก จันทร์ทอง)

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2534 (ผศ.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งผู้บริหาร เลขที่ 3833 (นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์)

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 3907 (นายนิคม แดงมะแจ้ง)

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 4098 (นายอิสมาแอ ระนี)

สํานักวิทยบริการ 3
 - บรรณารักษ์ 2 วุฒิปริญญาโท เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

1. ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 1363 (นางรวีวรรณ ขําพล) 
2. ตําแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ 1154 (นางนิติพร สุนทรนนท์) 

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ 2313 (นายพิเชษฐ เพียรเจริญ)

สํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง 2
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

1. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 0090 (นางเบญจนาฏ ดวงจิโน)
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ เลขที่ 1762 (นางสาวละม้าย คําอ่อน)
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วิทยาเขตภูเก็ต 5
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 1
กองวิชาการ 1

 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 3
 - อาจารย์ 3 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ การบริการการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 2539 (ผศ.รุ้งศิรินทร์ จันทร์หอม)
2. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2799 (อ.ประทีป เวทย์ประสิทธิ์)
3. ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2939 (อ.ปทุมมาลัย พัฒโร)

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยส 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตส 1

 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 4410 (อ.สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล)

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 1
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

ตําแหน่งผู้บริหาร เลขที่ 4259 (นางสาวจุฑามาศ แสงอาวุธ)

วิทยาเขตตรัง 3
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - อาจารย์ 1 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ 1138 (นางสุนันทา อ่อนแก้ว)








