แนวทางและวิธีการขอกําหนดอัตรากําลัง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนง กําหนดภาระงาน การบรรจุ
แตงตั้ง การไดรับคาจาง การใหพนจากตําแหนงของลูกจาง พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารและการจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ าลัง ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ มอบหมาย
ใหฝายเลขานุการจัดทําแนวทางปฏิบัติในการขอกําหนดอัตรากําลั งของสวนงานประจําป ทั้งประเภท
บุคลากร และลูกจาง โดยมีแนวทางดังนี้
ขอ ๑ เกณฑในการวิเคราะหอัตรากําลังบุคลากรประเภทวิชาการ
การวิเคราะหตําแหนงประเภทวิชาการ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ประกอบดวย ๓
เกณฑ ดังนี้
๑.๑ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให
มีอาจารยประจําหลักสูตร ๕ รูปหรือคน ในสวนกลาง คณะกรรมการฯ กําหนดเกณฑเพิ่มเติมใหมีนิสิต
เกินกวา ๒๐ รูปหรือคน จึงจะนับเปนจํานวนสาขาวิชา ยกเวนคณะพุทธศาสตร ซึ่งเปนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
๑.๒ เกณฑสัดสวนอาจารยตอนิสิต สกอ. กําหนดเกณฑสัดสวนอาจารยตอนิสิต กลุมสาขาวิชา
ทางด านมนุ ษยศาสตร สังคมศาสตร ระดั บปริญญาตรี ในสั ดส วน อาจารย ๑ คน ต อนิ สิต ๒๕ คน คณะ
กรรมการฯ กําหนดเกณฑอัตราสวนเพิ่มเติมเปนอาจารย ๑ คนตอนิสิต ๓๐ คน ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาที่
จั ดการเรี ยนการสอน สั ดส วนอาจารย ๑ คนต อนิสิ ต ๑๐ คน รายวิ ชาวิ ทยานิ พนธ อาจารย ผู ควบคุ ม
วิทยานิพนธ ๑ คนตอนิสิต ๕ คน
๑.๓ เกณฑภาระงานสอน คํานวณจากจํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลา ในสวนกลาง โดย
กําหนดเกณฑวิเคราะหขอมูลดังนี้
(๑) ใช จํ า นวนนิ สิ ต เต็ ม เวลา (FTES) ตามเกณฑ ม าตรฐาน สกอ (ครุ ศ าสตร
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร) (อาจารยตอนิสิตปริญญาตรี = ๑:๒๕)
๑.๓.๒ วิเคราะหขอมูลรายคณะ ตามชื่อรายวิชาที่รับผิดชอบ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ
๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยใชสูตรการคํานวณ ดังนี้
(๑) จํานวนหนวยกิตนิสิต (Student Credit Hours: SCH)
= หนวยกิต x จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาที่เปดสอน
(๒) จํ า นวนนิ สิ ต เต็ ม เวลา (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดั บ
ปริญญาตรี
ก. ตอภาคการศึกษา FTES = จํานวนหนวยกิตนิสิต (SCH)/๑๘
ข. ตอปการศึกษา FTES = (SCH ภาคการศึกษาที่ ๑ +SCH ภาคการศึกษาที่
๒) /๓๖
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(๓) จํานวนอาจารยระดับปริญญาตรีที่ควรมี เมื่อพิจารณาจากนิสิตเต็มเวลา
= จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) /เกณฑสัดสวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลา (๑:๒๕)
ขอ ๒ เกณฑกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรประเภทปฏิบัติก ารวิช าชี พและบริหารทั่วไป
ประกอบดวย ๒ เกณฑ ดังนี้
๒.๑ เกณฑสัดสวน ประเภทวิชาการตอประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ ๑ ตอ ๒ และ ๑ ตอ ๓
(๑) TQF ๑ : ๒ คือ ปรเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และปรเภทธุรการ ๑
อัตรา ตอประเภทวิชาการ ๒ อัตรา (เกณฑนี้ ใชกับสวนงานจัดการศึกษาที่ทํางานเบ็ดเสร็จในตนเอง
เชน วิทยาลัยในกํากับสวนกลางหรือวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย เปนตน เปนมาตรฐานขั้นปกติ โดยสวน
งานที่มีนิสิต ๕๐๐-๙๙๙ รูปหรือคน บวกเพิ่มใหสวนงานละ ๑ รูปหรือคน สวนงานที่มีนิสิต ๑,๐๐๐ รูป
ขึ้นไป บวกเพิ่มใหสวนงานละ ๒ รูปหรือคน)
หลักการคํานวณ
จํานวนสาขาที่เปด X ๕ = จํานวนอาจารย (รูป/คน)
จํานวนอาจารย X (๑/๒) = จํานวนบุคลากรประเภทปฏิบัติการฯที่พึงจะมี (รูป/
คน)
ตัวอยางเชน
วิ ทยาลัยสงฆศ รีสะเกษ เปดการสอนจํ านวน ๓ สาขาวิ ชา ควรมี อาจารย ๑๕
อัตรา ควรมีบุคลากรประเภทปฏิบัติการวิชาชีพฯ จํานวน ๘ อัตรา มีนิสิตจํานวน ๓๗๙ รูปหรือคน ใช
เกณฑปกติ
(๒) TQF ๑: ๓ คือ บุคลากรประเภทปฏิ บัติ การวิชาชี พและบริ หารทั่วไป และประเภท
ธุรการ ๑ อัตรา ตอประเภทวิชาการ ๓ อัตรา (เกณฑนี้ใชกับสวนงานจัดการศึกษาที่ขึ้นอยูกับสวนงานหลัก
ไดแก วิทยาลัยในวิทยาเขต คณะ ๔ คณะในสวนกลาง เปนมาตรฐานขั้นปกติ โดยสวนงานที่มีนิสิต ๑,๐๐๐ –
๑,๔๙๙ รูปหรือคน บวกเพิ่มใหสวนงานละ ๑ รูปหรือคน สวนงานที่มีนิสิต ๑,๕๐๐ รูปหรือคนขึ้นไป บวกเพิ่ม
ใหสวนงานละ ๒ รูปหรือคน)
หลักการคํานวณ
จํานวนสาขาที่เปด X ๕ = จํานวนอาจารย (รูป/คน)
จํานวนอาจารย X (๑/๓) = จํานวนบุคลากรปฏิบัติการฯที่พึงจะมี (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 รูปหรือคน เปนตน
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๒.๒ เกณฑภาระงาน ใชวิเคราะหสวนงานที่สนั บสนุ นการบริ หารและด านเทคนิ ค โดย
จําแนกตามสวนงานซึ่งกําหนดไวในประกาศภารกิจ อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของแตละสวน
งาน จัดเปน ๒ กลุม ดังนี้
๑) กลุมภารกิจหลัก
(๑) งานวิจัย ไดแก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ศูนยอาเซียน ฯลฯ
(๒) งานบริการทางวิชาการ ไดแก สถาบันวิปสสนาธุระ ฯลฯ
(๓) งานทํานุบํารุ งศิลปวั ฒนธรรม ไดแก สํานั กส งเสริมพระพุ ทธศาสนาและบริการ
สังคม ฯลฯ
๒) กลุมสนับสนุน
(๑) งานสนับสนุนการบริหาร ไดแก สํานักงานอธิการบดี ฯลฯ
(๒) งานสนับสนุนดานเทคนิค ไดแก สํานักทะเบียนและวัดผล สํานักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
หลักการคํานวณ (วิเคราะหโดยคณะกรรมการกําหนดโครงสรางฯ)
๑. งาน ๑ งาน เทากับจํานวนบุคลากรปฏิบัติการฯ ๑ อัตรา (เกณฑสวนงานที่ ดูแล
เฉพาะสวนงานของตนเอง) ตัวอยางเชน สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย คณะพุทธศาสตร เปนตน
๒. งานที่รับผิ ดชอบงานของส วนงาน และดูแลงานของส วนงานทั่ วประเทศ ได รับ
จํานวนบุคลากรปฏิบัติการฯ มากกวา ๑ อัตรา ตัวอยางเชน กลุมงานการเงิน ๑ งาน ๒ อัตรา เปนตน
ขอ ๓ ประเภทบุคลากร และลูกจาง เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศประกาศมหาวิ ทยาลั ย เรื่องหลักเกณฑ และวิ ธีการกํา หนดตํ าแหน ง
กําหนดภาระงาน การบรรจุแตงตั้ง การไดรับคาจาง การใหพนจากตําแหนงของลูกจาง พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
๓.๑ บุคลากร หมายถึง คณาจารย ประจําและเจาหนาที่ประจําของมหาวิทยาลัย ที่ เป น
บรรพชิตและคฤหัสถ
๓.๒ ลูกจาง หมายถึง อาจารยและเจาหนาที่ ตามสัญญาจางของมหาวิ ทยาลัยที่จางเป น
รายเดื อ นโดยมี กําหนดเวลาจ าง แต ไมรวมถึ งการจ า งผู เกษี ย ณอายุ ก ารทํ างานอยู ป ฏิ บั ติงานต อ ใน
มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ใหมีการกําหนดเลขตําแหนงสําหรับบุคลากรและลูกจางโดยมอบหมายใหสวนงานที่
กํ า กั บ ดู แ ลงานบริ ห ารงานบุ คคลเป น ผู กํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการตามที่ กบม.
มอบหมาย
ขอ ๔ แผนงบประมาณ ใหสวนงานที่ขอกําหนดอัตรากําลังแสดงขอมูลประกอบการพิจารณา
โดยใชแบบฟอรมการนําเสนอใน มคอ.๒ ดังนี้
๔.๑ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา ในระยะ ๕ ป จําแนกตามหลักสูตร
๔.๒ งบประมาณตามแผน ประกอบด วยรายละเอียดการประมาณการรายได (หนวย:
บาท) และรายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย: บาท) รวมทุกหลักสูตร
๔.๓ คาใชจายตอหัวนิสิต จําแนกตามหลักสูตร
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ขอ ๕ เงื่อนไขระยะเวลาในการจาง
๕.๑ ลูกจาง ประเภทวิชาการจะทําสัญญาจางไดไมเกินระยะเวลาของหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ในกรณีที่มีการทําสัญญาจางระหวางที่หลักสูตรยังมิไดมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
แก ไข ให ทําสั ญญาจ างได ตามระยะเวลาที่ เหลืออยู ของหลั กสู ตร หรือกํ าหนดอายุ ของสัญ ญาจ างให
เปนไปตามระยะเวลาของหลักสูตรนั้น
๕.๒ ลู ก จ า งประเภทปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ ให ทํ า สั ญ ญาจ า งได ไ ม เ กิ น ระยะเวลาหนึ่ ง
ปงบประมาณ

