
แนวทางและวิธีการขอกําหนดอัตรากําลัง  
ตามขอบังคับมหาวิทยาลยั วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนง กําหนดภาระงาน การบรรจุ
แตงต้ัง การไดรับคาจาง การใหพนจากตําแหนงของลูกจาง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 เพ่ือใหการบริหารและการจัดทําแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๖๐ มอบหมาย
ใหฝายเลขานุการจัดทําแนวทางปฏิบัติในการขอกําหนดอัตรากําลังของสวนงานประจําป ท้ังประเภท
บุคลากร และลูกจาง โดยมีแนวทางดงัน้ี 

 ขอ ๑   เกณฑในการวิเคราะหอัตรากําลังบุคลากรประเภทวิชาการ 
  การวิเคราะหตําแหนงประเภทวิชาการ ท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก ประกอบดวย ๓ 
เกณฑ ดังน้ี 
  ๑.๑ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให
มีอาจารยประจําหลักสูตร  ๕  รปูหรือคน ในสวนกลาง คณะกรรมการฯ กําหนดเกณฑเพ่ิมเติมใหมีนิสิต
เกินกวา ๒๐ รูปหรือคน จึงจะนับเปนจํานวนสาขาวิชา ยกเวนคณะพุทธศาสตร ซึ่งเปนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  
  ๑.๒ เกณฑสัดสวนอาจารยตอนิสิต สกอ. กําหนดเกณฑสัดสวนอาจารยตอนิสิต กลุมสาขาวิชา
ทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ระดับปริญญาตรี ในสัดสวน อาจารย ๑ คน ตอนิสิต ๒๕ คน คณะ
กรรมการฯ กําหนดเกณฑอัตราสวนเพ่ิมเติมเปนอาจารย ๑ คนตอนิสิต ๓๐ คน ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอน  สัดสวนอาจารย ๑ คนตอนิสิต ๑๐ คน รายวิชาวิทยานิพนธ อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ  ๑ คนตอนิสิต ๕ คน  
  ๑.๓ เกณฑภาระงานสอน คํานวณจากจํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลา ในสวนกลาง โดย
กําหนดเกณฑวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
    (๑) ใช จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ (ครุศาสตร  
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร) (อาจารยตอนิสิตปริญญาตร ี= ๑:๒๕)  
    ๑.๓.๒ วิเคราะหขอมลูรายคณะ ตามชื่อรายวิชาท่ีรับผิดชอบ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ 
๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยใชสูตรการคาํนวณ ดังน้ี 
      (๑) จํานวนหนวยกิตนิสิต (Student Credit Hours: SCH)  
       = หนวยกิต x  จํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรยีนในแตละรายวิชาที่เปดสอน 
      (๒) จํานวนนิสิตเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับ
ปริญญาตรี 
         ก. ตอภาคการศึกษา  FTES = จํานวนหนวยกิตนิสิต (SCH)/๑๘ 
        ข. ตอปการศึกษา FTES = (SCH ภาคการศึกษาที่ ๑ +SCH ภาคการศึกษาท่ี 
๒) /๓๖ 
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    (๓) จํานวนอาจารยระดับปริญญาตรีท่ีควรม ีเมื่อพิจารณาจากนิสิตเต็มเวลา 
        = จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) /เกณฑสัดสวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลา (๑:๒๕) 

  ขอ ๒ เกณฑกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
ประกอบดวย  ๒  เกณฑ ดังน้ี 
  ๒.๑ เกณฑสัดสวน ประเภทวิชาการตอประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ ๑ ตอ ๒  และ ๑ ตอ ๓   
   (๑) TQF ๑ : ๒ คือ ปรเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป และปรเภทธุรการ ๑ 
อัตรา  ตอประเภทวิชาการ ๒ อัตรา (เกณฑนี้ ใชกับสวนงานจัดการศึกษาที่ทํางานเบ็ดเสร็จในตนเอง 
เชน  วิทยาลัยในกํากับสวนกลางหรือวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลยั เปนตน เปนมาตรฐานข้ันปกติ โดยสวน
งานที่มีนิสิต ๕๐๐-๙๙๙ รูปหรือคน บวกเพ่ิมใหสวนงานละ ๑ รูปหรือคน สวนงานท่ีมีนิสิต ๑,๐๐๐ รูป
ขึ้นไป บวกเพิ่มใหสวนงานละ ๒ รูปหรือคน)  
    หลักการคํานวณ 
      จํานวนสาขาท่ีเปด X ๕  = จํานวนอาจารย (รูป/คน) 
           จํานวนอาจารย X (๑/๒) = จํานวนบุคลากรประเภทปฏิบัติการฯที่พึงจะมี (รูป/
คน) 
    ตัวอยางเชน  
    วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ เปดการสอนจํานวน ๓ สาขาวิชา ควรมี อาจารย ๑๕ 
อัตรา  ควรมีบุคลากรประเภทปฏิบัติการวิชาชีพฯ จํานวน ๘ อัตรา มีนิสิตจํานวน ๓๗๙ รูปหรือคน ใช
เกณฑปกต ิ
   (๒) TQF ๑: ๓ คือ บุคลากรประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป และประเภท
ธุรการ ๑ อัตรา ตอประเภทวิชาการ ๓ อัตรา (เกณฑนี้ใชกับสวนงานจัดการศึกษาท่ีข้ึนอยูกับสวนงานหลัก 
ไดแก วิทยาลัยในวิทยาเขต  คณะ ๔ คณะในสวนกลาง เปนมาตรฐานขั้นปกติ โดยสวนงานที่มีนิสิต ๑,๐๐๐ – 
๑,๔๙๙ รูปหรือคน บวกเพ่ิมใหสวนงานละ ๑ รปูหรือคน  สวนงานที่มีนิสิต ๑,๕๐๐ รูปหรือคนข้ึนไป บวกเพ่ิม
ใหสวนงานละ ๒ รูปหรอืคน) 
    หลักการคํานวณ 
       จํานวนสาขาท่ีเปด X ๕  = จํานวนอาจารย (รูป/คน) 
           จํานวนอาจารย X (๑/๓) = จํานวนบุคลากรปฏิบัติการฯท่ีพึงจะมี (รูป/คน) 
    ตัวอยางเชน 
   วิทยาลัยสงฆพะเยา  เปดการสอนจํานวน ๗ สาขาวิชา  ควรมีอาจารย ๓๕ อัตรา ควร
มีบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ๑๒ อัตรา มีนิสิตรวมจํานวน ๖๗๐ รูปหรือคน ใชเกณฑปกติ 
   วิทยาลัยสงฆอุบลราชธานี เปดการสอนจํานวน ๗ สาขาวิชา ควรมีอาจารย ๓๕ อัตรา 
ควรมีบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ๑๒ อัตรา มีนิสิตรวมจํานวน ๑,๓๖๕ รูปหรือคน ใชเกณฑบวก
สวนงานละ ๑ รูปหรือคน  
   วิทยาลัยสงฆขอนแกน เปดการสอน ๑๐ สาขาวิชา ควรมีอาจารย ๕๐ อัตรา ควรมี
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ๑๖ อัตรา  มีนิสิตรวมจํานวน ๑,๗๓๘ รูปหรือคน ใชเกณฑบวกสวน
งานละ ๒ รูปหรอืคน เปนตน 
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  ๒.๒ เกณฑภาระงาน ใชวิเคราะหสวนงานท่ีสนับสนุนการบริหารและดานเทคนิค โดย
จําแนกตามสวนงานซึ่งกําหนดไวในประกาศภารกิจ อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของแตละสวน
งาน จัดเปน ๒ กลุม ดังน้ี  
   ๑) กลุมภารกิจหลัก 
    (๑) งานวิจัย ไดแก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ศูนยอาเซียน ฯลฯ 
    (๒) งานบริการทางวิชาการ ไดแก สถาบันวิปสสนาธุระ ฯลฯ 
    (๓) งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม ฯลฯ 
   ๒) กลุมสนับสนุน 
    (๑) งานสนับสนุนการบริหาร ไดแก สํานักงานอธิการบด ีฯลฯ 
    (๒) งานสนับสนุนดานเทคนิค ไดแก สํานักทะเบียนและวัดผล สํานักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
   หลักการคํานวณ (วิเคราะหโดยคณะกรรมการกําหนดโครงสรางฯ) 
   ๑. งาน ๑ งาน เทากับจํานวนบุคลากรปฏิบัติการฯ ๑ อัตรา (เกณฑสวนงานที่ดูแล
เฉพาะสวนงานของตนเอง)  ตัวอยางเชน สํานกังานวิทยาเขตหนองคาย  คณะพุทธศาสตร เปนตน 
   ๒. งานท่ีรับผิดชอบงานของสวนงาน และดูแลงานของสวนงานทั่วประเทศ ไดรับ
จํานวนบุคลากรปฏิบัติการฯ มากกวา ๑ อัตรา ตัวอยางเชน กลุมงานการเงิน ๑ งาน ๒ อัตรา เปนตน 

 ขอ ๓ ประเภทบุคลากร และลูกจาง เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนง 
กําหนดภาระงาน การบรรจุแตงตั้ง การไดรับคาจาง การใหพนจากตําแหนงของลูกจาง พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 
  ๓.๑ บุคลากร หมายถึง คณาจารยประจําและเจาหนาท่ีประจําของมหาวิทยาลัยท่ีเปน
บรรพชิตและคฤหัสถ 
  ๓.๒ ลูกจาง หมายถึง อาจารยและเจาหนาท่ีตามสัญญาจางของมหาวิทยาลัยที่จางเปน
รายเดือนโดยมีกําหนดเวลาจาง แตไมรวมถึงการจางผูเกษียณอายุการทํางานอยูปฏิบัติงานตอใน
มหาวิทยาลัย 
  ท้ังนี้ ใหมีการกําหนดเลขตําแหนงสําหรับบุคลากรและลูกจางโดยมอบหมายใหสวนงานท่ี
กํากับดูแลงานบริหารงานบุคคลเปนผู กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามที่ กบม.
มอบหมาย 

 ขอ ๔ แผนงบประมาณ ใหสวนงานท่ีขอกําหนดอัตรากําลังแสดงขอมูลประกอบการพิจารณา 
โดยใชแบบฟอรมการนําเสนอใน มคอ.๒ ดังน้ี 
  ๔.๑ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศกึษา ในระยะ ๕ ป  จําแนกตามหลักสูตร 
  ๔.๒ งบประมาณตามแผน  ประกอบดวยรายละเอียดการประมาณการรายได (หนวย: 
บาท) และรายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย: บาท) รวมทุกหลักสูตร 
  ๔.๓ คาใชจายตอหัวนิสิต จําแนกตามหลกัสูตร 
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 ขอ ๕ เง่ือนไขระยะเวลาในการจาง  
    ๕.๑ ลูกจาง ประเภทวิชาการจะทําสัญญาจางไดไมเกินระยะเวลาของหลักสูตรท่ีจัดการ
เรียนการสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
         ในกรณีท่ีมีการทําสัญญาจางระหวางท่ีหลักสูตรยังมิไดมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
แกไข ใหทําสัญญาจางไดตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูของหลักสูตร หรือกําหนดอายุของสัญญาจางให
เปนไปตามระยะเวลาของหลักสูตรน้ัน 
     ๕.๒ ลูกจางประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ ใหทําสัญญาจางไดไม เกินระยะเวลาหน่ึง
ปงบประมาณ 


