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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำ/ควำมจ ำเป็น/ควำมส ำคัญ  

จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 มีมติอนุมัติในหลักการให้
มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างพิเศษที่มีวาระการจ้างที่ก าหนดเวลาชัดเจนแทนการ
บรรจุข้าราชการใหม่ ส่วนการจ้างผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลตามสัญญาจ้างให้เป็นไปเงื่อนไขของทุนตามที่
ทบวงมหาวิทยาลัย (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน) เสนอโดยให้ทบวงมหาวิทยาลัย
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน) ร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และ
ส านักงาน ก.พ.  พิจารณาจัดท าโครงสร้างบัญชีอัตราค่าจ้างและระบบค่าตอบแทนตามผลงาน 
(Performance Pay scale System) รวมทั้งพิจารณาก าหนดวิธีการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการ 
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับพนักงานตามสัญญาจ้างในอัตราข้าราชการไปพลางก่อน ทั้งนี้  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ ควรพิจารณาจ้างผู้ว่างงานที่มี
ประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การสร้างระบบจัดสรร
งบประมาณเงินเดือนและสวัสดิการให้ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพการศึกษา สภาพสังคม และ
งบประมาณที่สนับสนุน และการปรับปรุงระบบการศึกษาให้เหมาะสมโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในระบบการศึกษาด้วย 

ต่อมาทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2542 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง
แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจ้าง
บุคลากรทดแทนอัตราราชการ  โดยให้ยกเลิกหลักการที่ก าหนดให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานตามสัญญาจ้างในอัตราข้าราชการไปพลางก่อน กับเห็นชอบหลักการให้
ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างบุคคลตามสัญญาจ้าง
บุคลากรสาย ก จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกด้วยอัตราเพ่ิมอีก ร้อยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุ 
บุคลากรสาย ข และ ค จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกด้วยอัตราเพ่ิมอีก ร้อยละ 50 ของอัตราแรก
บรรจุจนกว่ามหาวิทยาลัย/สถาบันจะปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย /สถาบันในก ากับ  รวมทั้ง
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างบุคคลในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามจ านวนอัตราว่างที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2541 เป็นต้นมา และว่าง
โดยเหตุอ่ืนที่มิใช่ผลการเกษียณอายุราชการซึ่งว่างอยู่ในปัจจุบันและที่จะว่างต่อไป  และอัตรานักเรียนทุน
ที่มีข้อผูกพันตามสัญญา รวมทั้งอัตราเพิ่มใหม่ส าหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และอยู่ระหว่าง
การพัฒนา กับให้มหาวิทยาลัย/สถาบันก าหนดจ านวนบุคคลที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างได้ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรโดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
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จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2542 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ 
(คปร.) จึงได้ระงับการก าหนดอัตราข้าราชการใหม่ทุกประเภทให้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาที่ต้องการให้เปลี่ยนสถานภาพการบริหารเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  เนื่องมาจากที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระบบราชการ มีระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ มากมาย ขาดความคล่องตัว ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหาร 
งบประมาณ การเงินและพัสดุ ซึ่งขัดกับลักษณะการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการความเป็นอิสระ
คล่องตัว เพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศและความก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทั้งได้เกิดภาวะ  “สมองไหล” ต้อง
สูญเสียบุคลากรเก่งๆ ที่มีความรู้ความสามารถสูงไปสู่ภาคธุรกิจเอกชนหรือไม่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้า
มาท างานภาครัฐได้ ดังนั้นระบบ “พนักงำนมหำวิทยำลัย” จึงได้น ามาใช้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก าหนดโครงสร้างและรูปแบบการบริหารไว้แต่เริ่มแรก  
ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ในปี พ.ศ. 2555 มี 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขต
ปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง  โดยพิจารณาตามสภาพแวดล้อม 
เชิงภูมิศาสตร์และศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจะท าหน้าที่เป็นแหล่งผลิตบัณฑิต
และเป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับภูมิภาค อันเปรียบเสมือนการเป็นมหาวิทยาลัยย่อยในระบบการจัด
การศึกษาเดียวกันที่มีความเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายร่วมกัน โดยกระจายที่ตั้งครอบคลุมไปตามพ้ืนที่
ต่างๆ ของภาคใต้ได้อย่างทั่วถึง ท าให้สามารถรองรับการด าเนินงานตามเจตนารมณ์ได้อย่างแท้จริง 
ลักษณะการบริหารงานวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเป็นการบริหารงานภายใต้สภามหาวิทยาลัยเดียวกัน 
อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการวางแผนและพัฒนาวิชาการในแต่ละวิทยาเขตให้มีความแตกต่างกัน 
ท าให้ภาพรวมของการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระบบ ได้รับการค านึงถึงความซ้ าซ้อน และก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันได้พยายามที่จะให้การ
บริหารงานภายในวิทยาเขตต่างๆ มีความเข้มแข็งและสามารถด าเนินงานได้อย่างเบ็ดเสร็จในวิทยาเขต 

ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะ/หน่วยงานที่ด าเนินงาน
ทางด้านวิชาการท าหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และรับผิดชอบ
งานวิจัย จ านวน 31 คณะ/ 2 วิทยาลัยชุมชม /3 โครงการจัดตั้ง และมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย หรือบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมจ านวน 19 หน่วยงาน  

และในปีการศึกษา 2555 มีการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 
140 สาขา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 สาขา และระดับบัณฑิตศึกษา 165 สาขา รวมทั้งสิ้น 307 
สาขา มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 33,844 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 120 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา 5,759 คน รวมทั้งสิ้น 39,723 คน  



3 
 

 

ในปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยมีอัตราข้าราชการ สายวิชาการ จ านวน 1,099 คน สาย
สนับสนุน จ านวน 2,164 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 3,263 คน มีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
สายวิชาการ จ านวน 1,032 คน สายปฏิบัติการวิชาชีพ จ านวน 1,342 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,374 คน รวม
มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น 5,637 คน และเมื่อข้าราชการ
เกษียณอายุราชการ หรือว่างโดยเหตุอ่ืนที่มิใช่ผลการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินทดแทน ส่งผลให้อัตราข้าราชการในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้ม
ลดลงและอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มสูงขึ้น 

การบริหารอัตราบุคลากรมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภทมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน และ
ขั้นตอนการบริหารอัตราข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน เช่น การโอน การรับ
โอน การย้ายข้าราชการ การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี การพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่  ให้กับคณะ/
หน่วยงานต่างๆ การบริหารอัตราจะต้องสอดคล้องกับนโยบายด้านอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย การ
พิจารณาเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง การเปลี่ยนต าแหน่ง หรือการตัดโอนอัตราก าลัง  จะต้องสอดคล้องตาม
นโยบายหลักเกณฑ์หรือแนวทางการพิจารณาที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงต้องสอดคล้องกับนโยบาย
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์  

การจัดท าคู่มือการวิเคราะห์การบริหารอัตราข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับ
นี้มีวัตถปุระสงค ์ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่ใช้
ประกอบการบริหารอัตราข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานสอดคล้องตามนโยบาย หลักเกณฑ์หรือแนว
ทางการพิจารณาที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.)  

3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านอัตราก าลังมีแนวทางในการบริหารอัตราข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

4. เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน เพราะบางขั้นตอนของการท างานอาจจะมี
ความซับซ้อน ระเบียบที่เก่ียวข้องกันหลายระเบียบ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกัน 
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1.3 ขอบเขต  

คู่มือการวิเคราะห์การบริหารอัตราข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ครอบคลุม
ขั้นตอนการบริหารอัตรา ดังนี้  

1. การบริหารอัตราข้าราชการ ประกอบด้วย การโอนข้าราชการไปต่างสังกัด การรับ
โอนข้าราชการ การย้ายข้าราชการ การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินดือนข้าราชการ 

2. การบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 
การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี การก าหนดอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่ การขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง การขอเปลี่ยนต าแหน่ง การตัดโอนต าแหน่งและ
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 

1. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  

2. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตาม
สัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินรายได้ในสถาบัน 
อุดมศึกษา 

4. พนักงานเงินรายได้ หมายถึง บุคคลที่หน่วยงานจ้างโดยใช้เงินรายได้และแต่งตั้งให้
เข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน 

5. การเกษียณอายุราชการ หมายถึง การที่ข้าราชการต้องพ้นจากราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเป็นการออกจากราชการโดยผลของกฎหมายในปัจจุบันพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการพ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดให้ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
แล้วจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  

6. การโอนข้าราชการ หมายถึง การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไป
สังกัดส่วนราชการอ่ืนที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

7. การรับโอนข้าราชการ หมายถึง การรับโอนข้าราชการจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ
ส่วนราชการอ่ืนมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ 
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8. การย้ายข้าราชการ หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปด ารงต าแหน่งอ่ืนในต าแหน่งประเภทเดียวกันและในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม หรือการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง ต่างประเภทภายในมหาวิทยาลัยสงขลา  
นครินทร์ 

9. การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด ารง
ต าแหน่งหนึ่งไปด ารงต าแหน่งอ่ืนในต าแหน่งประเภทเดียวกันและในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม หรือการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง ต่างประเภทภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10. นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน  กล่าวคือ 36 หน่วยกิตต่อปี
การศึกษา หรือ 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 24 หน่วย 
กิตต่อปีการศึกษา หรือ 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

11. นักศึกษาหัวจริง หมายถึง จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือการรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงานที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และ 
ที่มีอยู่ในเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  (Explicit Knowledge) ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน  

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารอัตราข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอัตราก าลังโดยตรง ทั้งในส่วนของผู้เขียนเองซึ่งรับผิดชอบงานอัตราก าลัง
ของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ระดับคณะ/หน่วยงาน ทั้งในส่วนของงานด้านนโยบายและแผน และงานด้านการ
เจ้าหน้าที่  

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้ทราบขั้นตอนการ
บริหารอัตราที่มีอยู่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบัติ  

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปแก้ไข/ปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในอนาคต 



บทท่ี 2 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 

2.1 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง  

คู่มือบริหารอัตราข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้ เหมาะส าหรับผู้ที่ปฎิบัติงาน
ด้านนโยบายและแผนที่รับผิดชอบงานด้านอัตราก าลัง ผู้ที่ปฎิบัติงานด้านบุคคล การเจ้าหน้าที่ หรือ
นักวิชาการอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในการสัง เคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและขอบเขตกว้างขวางและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

กรณีปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการท างาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก  โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
ก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์    
 

2.2 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลแผน หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบายมาตรการปรับโครงสร้างก าลังคนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายปฏิบัติการวิชาชีพ การย้ายข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  

2. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศ มาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดว่า “ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของต าแหน่ง และจ านวนของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และสอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550” และ “ข้อ 4 ให้
สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี (หรือกว่า
นั้น) โดยก าหนดเกณฑ์ และวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็นรายวิชาที่ชัดเจน และ
น ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี”  
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3. วิเคราะห์ ประมวลผล หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตามภารกิจ นโยบายมหาวิทยาลัย 
ระเบียบหลักเกณฑ์ส านักงาน ก.พ. และระเบียบการจ้างโครงสร้างบัญชีค่าจ้างของกรมบัญชีกลาง  

4. วิเคราะห์ ประมวลผล หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราพนักงานเงินรายได้ เพ่ิมใหม่
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามนโยบาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

5. การบริหารอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย มาตรการ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องตามมติคณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการ (คปร.)    

6. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลัง อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยการติดตาม ตรวจสอบ การคัดเลือก บรรจุบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งใน
อัตราที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงาน เพ่ือเป็นการบริหารอัตราว่าง บริหารงบประมาณที่
มหาวิทยาลัยมีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. จัดท าเอกสาร คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานด้านการ
วิเคราะห์นโยบายและแผนเพ่ือพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น วิเคราะห์แนวโน้มข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2575 เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการวางแผนด้านอัตราก าลังของ
มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลประกอบการจัดท าสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

8. ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น 
ระหว่างกองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง  คณะ/หน่วยงาน วิทยาเขต เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

9. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่คณะ/หน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายด้านการบริการ  ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์อัตราก าลังให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับวิทยาเขต 
รวมทั้งตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง  

10. การจัดท าแผนอัตราก าลัง การวิเคราะห์ด้านอัตราก าลังที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดคล้องกับภาระงานของคณะ/หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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2.3 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและกำรบริหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.1 การแบ่งส่วนราชการและการบริหาร 

 

  

กองแผนงำน 

งำนวิเครำะห์และ
ประสำนกำรวำงแผน 
 หน่วยจัดท าแผน 
 หน่วยโครงการใหม่ 
 หน่วยติดตามและ 

ประเมินผล 

 

งำนแผนงำน
งบประมำณ 

 หน่วยอัตราก าลัง 
 หน่วยงบประมาณ

แผ่นดิน 
 หน่วยงบประมาณ

เงินรายได้ 
 

 

งำนวิจัยสถำบัน 
 
 หน่วยคลังข้อมูลและ

สารสนเทศ 
 หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
 หน่วยวิจัย 

 

งำนวำงผังแม่บท 
 
 หน่วยส ารวจ 
 หน่วยวิเคราะห์ 

 

งำนธุรกำร 
 
 หน่วยสารบรรณ 
 หน่วยพัสดุและการเงิน 
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2.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงาน 

คณะท ำงำน 5 ส. 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

ที่ประชมุหัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบคุณภำพ 

ผู้ช่วยรองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 
ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ 

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 
นำงสำวอำรีย ์ คณำวิวัฒน์ไชย 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและกำรเงิน 
ผศ.นิวัติ แก้วประดับ 

หัวหน้ำงำนวิเครำะห์และ
ประสำนกำรวำงแผน 
นายผดุงศักดิ์ อรนพ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

 นางสาวชนกานต ์ ทองจ านงค์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ 

 นางเลขา  บริพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ 

 นางสาวฐิติรัชต์  ไม้เรียง 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

 นางสาวนงพงา สัจจกุล 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

หัวหน้ำงำน 
แผนงำนงบประมำณ 

นางสาวอารยา  พวงแกว้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 

 นางพิรุณ  ฉิมพลีศิร ิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

 นางจิระพร  จงศิร ิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

 นางสาววรณัน ยันตรกิจ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ช านาญการ 

 นางสาวจุฑารัตน์  อยู่อ าไพ 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

 นางสาวภัทร์ธิตา ณ ตะกั่วทุ่ง 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

 นางสาวนรรฐิชา คงแก้ว 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

 

หัวหน้ำ 
งำนวิจัยสถำบัน 

นางมาลี  หังสพฤกษ ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการพิเศษ 

 นายบุญส่ง  มหัทธนาภรณ ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 

 นางปราณ ี ชุมภูทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

 นายขวัญชัย  แก้วเกื้อ 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

 นายเนติ  สุนทราวราวิทย์ 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

หัวหน้ำ 
งำนธุรกำร 

นางศราวดี ศรีเกื้อ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 

 นางสาวสุชาดา ทิพย์รัตน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

 นางวรรณา จันทร์ส่องภพ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 นางส าอางค์ จันทายนะ 
พนักงานธุรการ 

 นายเชาวรัตน ์รัตนสุวรรณ ์
พนักงานธุรการ 

 

หัวหน้ำงำนวำงผังแมบ่ท 
นายนิติธร ช านาญเมือง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ช านาญการ 

 นายชาตรี ชุมพิบูลย์ 
ช่างเขียนแบบ ช านาญงาน 

 นายธีรยุทธ์ เกลี้ยงสง 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

 



บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข 

 

3.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน  

การวิเคราะห์การบริหารอัตราข้าราชการ มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณาค านึงถึงและปฏิบัติ
ให้สอดคล้องเป็นไปตามมติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2547 
นโยบายหลักการของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและขนาดก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เช่น การรับโอนใน
สายวิชาการบุคคลดังกล่าวต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และสามารถรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เท่านั้น ไม่สามารถรับโอนข้าราชการข้าราชการต่างประเภท
จากส่วนราชการอ่ืนมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ ยกเว้น ในวิทยาเขตปัตตานีซึ่ง
สามารถใช้อัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีว่างลงจากการเกษีณอายุราชการและว่างลงโดย
สาเหตุอ่ืน เพ่ือรองรับการโอนข้าราชการต่างประเภทจากส่วนราชการอ่ืนมาเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะตัว โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งวิชาการ ซึ่งท า
หน้าที่สอนและวิจัยเท่านั้น (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552) 

การย้ายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการย้ายจากสายวิชาการไปเป็น
สายวิชาการ  หรือการย้ายจากสายสนับสนุนไปเป็นสายสนับสนุน หรือการย้ายจากสายสนับสนุนไปเป็น 
สายวิชาการ หรือแม้แต่การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นการย้ายในประเภทใด คณะ/หน่วยงานที่รับย้ายจะต้องมีอัตราว่าง  
(มีเงิน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับการย้ายทุกกรณี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะ/
หน่วยงานที่รับย้ายนั้นได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังแล้วว่าควรมีอัตราอัตราก าลังเพ่ิมขึ้น และการย้ายทุก
กรณีจะต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ นโยบายที่มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) ก าหนดไว้ เช่น ต้องสอดคล้องตามข้อบังคับ ม.อ. ว่าด้วยการเปลี่ยนต าแหน่ง การ
เปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2554 (กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555ก) 

  

http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.184.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_121.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_121.pdf
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การก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผน

อัตราก าลัง ระยะ  4 ปี ต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของ
ต าแหน่ง และจ านวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  การก าหนดตามวรรคหนึ่งให้
ก าหนดคราวละสี่ปี โดยต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด และต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด”  

2. ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  “ข้อ 4 ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี (หรือกว่านั้น) โดยก าหนดเกณฑ์ และวิธีการในการ
วิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็นรายวิชาที่ชัดเจน และน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของ
คณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี” 

   โดยทั่วไปการก าหนดต าแหน่งต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ควรค านึงถึงการก าหนดให้มี
จ านวนที่เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของหน่วยงาน ในการวิเคราะห์
จ านวนต าแหน่ง จะต้องมีวิธีการในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ในการ
พิจารณาวิเคราะห์จ านวนต าแหน่งในคณะ/หน่วยงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพ้ืนฐานใน
เรื่องดังต่อไปนี้  

1. หน้าที่ ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการด าเนินงานของคณะ/
หน่วยงาน ที่จะก าหนดจ านวนต าแหน่งให้ 

2. การจัดแบ่งคณะ/หน่วยงาน การพิจารณาอัตราก าลังที่เหมาะสมให้คณะ/หน่วยงาน 
จ าเป็นต้องทราบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะก าหนดเพ่ิมขึ้นใหม่ 

3. เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งเพ่ิมขึ้นจากเดิม รองรับการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านใด หรือตามนโยบายใดของมหาวิทยาลัย 
งานเดิมมีอะไรบ้าง ที่มีปริมาณงานเพ่ิมขึ้นจนเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้ส าเร็จ
ลุล่วงลงได้ เช่น การเพ่ิมการรับนักศึกษาตามมติ ครม. หรือมีการเพ่ิมคณะ/หน่วยงานขึ้นมาใหม่ตาม
กฎระเบียบ กฎหมาย เพ่ือขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4. หลักเกณฑ์ในการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สายวิชาการ จะ
พิจารณาจาก 2 หลักเกณฑ์ประกอบกันคือ  

- เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
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- ภาระงานสอน (Teaching Load) การก าหนดชั่วโมงการท างานของอาจารย์
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง จะก าหนดให้สอดคล้องกับเกณฑ์การค านวณอัตราก าลัง
ต าแหน่งอาจารย์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งใช้เวลาท างานของอาจารย์เป็น 
วันละ 6 ชั่วโมง หรือ 30 ชั่วโมง/สัปดาห์  

5. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะก าหนดขึ้นใหม่เป็นรายต าแหน่ง ควรทราบ
ก่อนว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ที่ควรปฏิบัติงาน
เท่านั้น  

 

ในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.)  มีเจตนารมณ์เพ่ือให้คณะ/หน่วยงาน ที่มีเงิน
รายได้เป็นของตัวเองได้รักษาคนที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร ซึ่งการได้รับจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้จะต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. เป็นการขอเปลี่ยนสถานะพนักงานเงินรายได้ที่มีคนครองอยู่ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของต าแหน่งพนักงานเงินรายได้ที่มีอัตราคนครอง ณ วันที่ 
11 มีนาคม 2554  

2. วงเงินค่าจ้างพนักงานเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน 

โดยการก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เงื่อนไขการจ้าง อัตราค่าจ้าง
และสวัสดิการ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และตามมาตฐานก าหนดต าแหน่ง (กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2555ข) 

 

การบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ในส่วนของการเปลี่ยนต าแหน่ง  
การเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง การปรับวุฒิ สามารถด าเนินการได้โดยยึดตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยให้ข้อมูลเพิ่มในส่วนของเหตุผลความจ าเป็นของคณะ/หน่วยงานมาประกอบด้วย 
  

3.2 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน  

ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารอัตราข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา
อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาด าเนินการในการบริหารอัตราก าลัง  
ซึ่งแต่ละประเภทมีขั้นตอนการท างานที่ไม่เหมือนกัน ต้องใช้เวลาด าเนินการต่างกัน ต้องเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาต่างชุดกันขึ้นอยู่กับการมอบอ านาจเรื่องการบริหารงานบุคคลไว้ให้กับที่ประชุมใด  ดังนั้น จึงมสีิ่ง
ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอัตราก าลัง หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน และ
ข้อควรระวัง ดังนี้ 
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1. ชี้แจงขั้นตอนการท างาน ก าหนดการประชุมคณะท างานชุดต่างๆ ให้บุคลากรใน

คณะ/หน่วยงานทราบ จากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน หลายครั้งเมื่อคณะ/หน่วยงาน เสนอเรื่องมายัง
มหาวิทยาลัยพิจารณาก็จะต้องการค าตอบว่าเรื่องดังกล่าวจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใด ต้องการได้ค าตอบ
อย่างรวดเร็ว เช่น  กรณีการโอนเนื่องจากผู้ที่ประสงค์จะโอนไม่ทราบขั้นตอนการโอนว่าต้องด าเนินการ
อย่างไรบ้าง ดังนั้นเมื่อเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัยพิจารณาจะถามว่าเมื่อใดจึงสามารถโอนได้ กรณีคณะ/
หน่วยงานที่ประสงค์จะเปลี่ยนเงื่อนไขหรือเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะถามว่าเมื่อใดจะได้
เปลี่ยนเงื่อนไขหรือเปลี่ยนต าแหน่งได้ นั่นก็เป็นเพราะคณะ/หน่วยงานไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ก าหนดการประชุมของที่ประชุมต่างๆ จึงไม่เห็นความต่อเนื่อง เชื่อมโยง ในการเสนอเรื่องมายัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอัตราก าลังบริหารงานบุคคลต้องค านึงถึงคือ การ
ชี้แจงขั้นตอนการท างาน แจ้งก าหนดการประชุมคณะท างานชุดต่างๆ ให้บุคลากรในคณะ/หน่วยงานทราบ 
เพ่ือลดปัญหาในการด าเนินงาน เพราะหากทราบขั้นตอนการท างาน ก าหนดการประชุมคณะท างานชุด
ต่างๆ ก็จะสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง วางแผนการท างานร่วมกันได้อันจะส่งผลต่อการบริหาร
อัตราก าลัง ลดขั้นตอนการท างาน รวมถึงการท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละเรื่องควรตรวจสอบให้ครบถ้วนและส่งมาพร้อม
กัน เพ่ือให้คณะท างานชุดต่างๆ สามารถพิจารณาเรื่องได้ตามข้อมูลจริง  ที่ผ่านมาคณะ/หน่วยงาน เสนอ
เรื่องขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างและเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยมายังมหาวิทยาลัยพิจารณา แต่
ไม่ให้ข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นของคณะ/หน่วยงาน บางกรณีจึงไม่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนเงื่อนไขและ
เปลี่ยนต าแหน่ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส าหรับคณะ/หน่วยงาน ในการเสนอเรื่องต่างๆ มายังมหาวิทยาลัย
พิจารณาควรแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ หรือเอกสารที่คณะ/หน่วยงาน พิจารณาแล้วว่าจะเป็น
ประโยชน์ ช่วยให้คณะท างานชุดต่างๆ พิจารณาได้ถึงเหตุผล ความจ าเป็นของคณะ/หน่วยงาน อย่าง
แท้จริง 

3. การประสานงานข้อมูล ระดับคณะ/หน่วยงาน งานด้านการบริหารอัตราก าลัง เป็น
งานที่คาบเกี่ยวกันระหว่างงานนโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่  ท าให้ในหลายๆ ครั้งมหาวิทยาลัยขอ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมไปยังคณะ/หน่วยงาน ประสบปัญหาว่าอีกฝ่ายรับผิดชอบแม้ว่าจะเป็นในคณะ
เดียวกันก็ไม่สามารถหาข้อมูลระหว่างงานให้ได้ ท าให้บางกรณีมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีข้อมูลครบถ้วน
ประกอบการพิจารณา  

4. ก าหนดการประชุมคณะท างานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการย้ายของบุคลากร 
ในเชิงระบบ ตามก าหนดการประชุมทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือน
พฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน ส าหรับก าหนดการคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน ตามก าหนดการประชุมทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน
กุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม โดยขอให้ทุก
คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถึงกองแผนงานล่วงหน้าก่อนวันประชุมหนึ่งสัปดาห์ เพ่ือจะ
ไดบ้รรจุเป็นวาระการประชุมเสนอท่ีประชุมพิจารณาได้ทันตามก าหนดการประชุม 
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3.3 แนวคิด/งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การวางแผนอัตราก าลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา เป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา ในการจัดหาคนเข้ามาท างานให้เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่แท้จริง รักษาคนให้อยู่ใน
องค์กรอย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพเพ่ือให้งานของสถาบันอุดมศึกษาด าเนินต่อไปได้ไม่ขาดตอน และควร
มีการประเมินผลแผนอัตราก าลังที่วางไว้หลังจากที่ได้น าแผนไปปฏิบัติแล้ว เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลงานได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักมากที่สุด เพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับใน
การวางแผนอัตราก าลังในคราวต่อไป  (ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 2551) 

เนื่องจากงบประมาณเพ่ือใช้เป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ส านักงบประมาณจัดสรร
ให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละอัตราใน
สาขาวิชาหนึ่งๆ  ควรคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะรองรับภาระงานสอนได้หลายๆ  
รายวิชา และหากเป็นไปได้ควรรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือไม่ต้องเสียเวลาในการส่งไป
พัฒนาอีก และการวิเคราะห์อัตราก าลังสายวิชาการให้กับคณะ/หน่วยงาน เพ่ือรองรับภาระงานสอนในแต่
ละสาขาวิชา จะใช้อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา และภาระงานสอน (Teaching Load) คิดเป็น
หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นข้อมูลหลักในการพิจารณาจัดสรร และการพิจารณาก าหนดต าแหน่งสาย
สนับสนุน ให้กับคณะ/หน่วยงานเดิมที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะก าหนดต าแหน่ง
สายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และก าหนดจ านวนอัตราข้าราชการสาย ข, ค 
และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานช่วยอ านวยการ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
เช่น คณะแพทยศาสตร์ ไม่รวมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไม่รวมสถานีวิจัย) ให้มี
อัตราส่วนต่ออาจารย์ เท่ากับ 1 : 2.85 ส าหรับคณะ/หน่วยงานที่ได้รับการกระจายงานจากวิทยาเขต (แดง  
โฉมทอง 2548)   

  การวิเคราะห์และก าหนดกรอบอัตราก าลังนี้จะยึดตามแนวทางการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังตามมาตรา 47 ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใดจ านวนเท่าใด และเป็น
ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไป ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนด โดยต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ. 
ก าหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามมาตรา 48 ที่ให้ ก.พ. จัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง โดยจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจัดต าแหน่งในประเภท
เดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน การวิเคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการ ได้เสนอ
แนวก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นท าได้จากการมองมิติเชิงเวลา  3 มิติ คือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลใน
ปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต   
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ภำพที่ 3.1 การมองมิติเชิงเวลา 3 มิต ิ

จากแผนภาพที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม
นั้น ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้  ต้องอาศัยการผสมผสานและความ
สอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกันทั้งมิติในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต 
(ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2553) 



บทท่ี 4 

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน 

 

กำรบริหำรอัตรำข้ำรำชกำร ประกอบด้วย  

1. การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. การรับโอนข้าราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากต่างสังกัดมาเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถด าเนินการรับโอนได้
ในทุกวิทยาเขต  กรณีวิทยาเขตปัตตานีที่สามารถรับโอนข้าราชการต่างประเภทจากส่วนราชการอ่ืนมา
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะตัว โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัยเท่านั้น  

3. การย้ายข้าราชการ ประกอบด้วย การย้ายข้าราชการจากสายวิชาการไปเป็นสาย
วิชาการ  การย้ายจากสายสนับสนุนไปเป็นสายวิชาการ และการย้ายจากสายสนับสนุนไปเป็นสายสนับสนุน 

4. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินดือนข้าราชการ ภายในคณะ/หน่วยงาน เดียวกัน
เพ่ือให้สังกัดข้าราชการในบัญชีถือจ่ายของข้าราชการสอดคล้องกับสังกัดของข้าราชการในการปฏิบัติงานจริง
โดยไม่เป็นเงื่อนไขในการเพ่ิมอัตราก าลัง 

   
 
กำรบริหำรอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัย ประกอบดว้ย  

1. การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยจากสายวิชาการไปเป็น
สายวิชาการ จากสายปฏิบัติการวิชาชีพไปเป็นสายวิชาการ และจากสายปฏิบัติการวิชาชีพไปเป็นสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ 

2. การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผน
อัตราก าลังระยะ 4 ปี  

3. การก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมใหม่  
4. การขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง การขอเปลี่ยนต าแหน่ง อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินงบประมาณแผ่นดิน และอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
5. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราค่าจ้าง อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน และอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยไม่เป็นเงื่อนไขในการเพ่ิมอัตราก าลัง 
6. การก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เพ่ิมใหม ่
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4.1 กำรโอนข้ำรำชกำรไปต่ำงสังกัด 

หมายถึง การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ทั้งนี้ ผู้ขอโอนควรขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้นก่อนไปสอบบรรจุในต่างส่วน
ราชการ 

ข้อมูลประกอบการโอนข้าราชการ  : 

(1) ส่วนราชการที่ประสงค์จะขอรับโอนข้าราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่ง
หนังสือขอทาบทามการโอนมายังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย (โดยกองการเจ้าหน้าที่ ) จะแจ้งคณะ/
หน่วยงานให้พิจารณาการขอโอนข้าราชการ 

(2) คณะ/หน่วยงาน พิจารณาการขอโอนข้าราชการไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน ทั้งนี้ 
ในการพิจารณาของคณะ/หน่วยงาน ควรพิจารณาตามแนวทาง หลักเกณฑ์ มติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) ด้วย  

(3) คณะ/หน่วยงาน แจ้งผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
- แจ้งข้อมูลรายละเอียดของข้าราชการที่ขอโอน ตามที่ส่วนราชการที่ประสงค์จะ

ขอรับโอนขอข้อมูล เสนอกองกำรเจ้ำหน้ำที ่
- แจ้งผลการพิจารณาการขอโอนข้าราชการไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน พร้อม

เงื่อนไขการให้โอน เสนอกองแผนงำน  เพ่ือน าเสนอคณะท างานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการย้ายของ
บุคลากรในเชิงระบบพิจารณา โดยให้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

 ให้คณะ/หน่วยงานชี้แจงว่า หากให้โอนไปแล้วภาระงานของผู้ที่ให้โอนไป 
คณะ/หน่วยงานจะบริหารจัดการอย่างไร และยืนยันว่าจะไม่เกิดความเสียหายแก่คณะ/หน่วยงาน 

 ตรวจสอบข้อผูกพันตามสัญญารับทุน และหากไม่สิ้นสุดการชดใช้ทุน ให้
แจ้งวันที่จะชดใช้ทุนครบ 80% หรือ 100% แล้วแต่กรณี  

 จากมติ ค.บ.ม. กรณีการโอน ให้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังที่จะจัดสรร
ทดแทนก่อน จึงให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนให้โอน โดยอาจจะไม่ได้รับการจัดสร ร
อัตราทดแทน ซึ่งหากคณะ/หน่วยงานประสงค์จะขออัตราทดแทน ให้แนบรายละเอียดแบบค าขอก าหนด
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่มาพร้อมด้วย  

- กรณีให้โอนได้ ให้แจ้งวันที่จะให้โอนให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย แต่ต้องไม่ก่อน
วันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ผู้รับผิดชอบงานด้านอัตราก าลัง หรืองานด้านบุคคลระดับคณะ/
หน่วยงาน สามารถตรวจสอบวันที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติได้ตามปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการ
แต่ละชุดที่พิจารณา 
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(4) กองแผนงาน วิเคราะห์เรื่องการโอนข้าราชการแล้วน าเสนอคณะท างานดูแล

เกี่ยวกับการโอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบ พิจารณา  
(5) กองแผนงานเสนอเรื่องการโอนข้าราชการตามมติของคณะท างานดูแลเกี่ยวกับการ

โอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบ ไปยังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ค.บ.ม.) พิจารณา 
(6) กองการเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องการโอนข้าราชการตามมติคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล(ค.บ.ม.) ไปยังสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ
(7) กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งผลการพิจารณาการโอนข้าราชการไปยังส่วนราชการที่ขอรับ

โอนและแจ้งคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
(8) คณะ/หน่วยงาน ด าเนินขั้นตอนการการโอนข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 
   กรณีที่คณะ/หน่วยงำน ขัดข้องไม่ให้โอนข้ำรำชกำรไปต่ำงสังกัด  

(ก) มติ ค.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551  
 มีมติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการไปต่างสังกัด กรณีที่คณะ/หน่วยงาน ขัดข้องไม่ให้

โอนข้าราชการไปต่างสังกัด ให้เสนออธิการบดีพิจารณาโดยไม่ต้องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 
   กรณีที่คณะ/หน่วยงำน เห็นชอบให้โอนหรือย้ำยบุคลำกร    
   ให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาด าเนินการให้ความเห็นตามมติ ค.บ.ม. ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(ก) มติ ค.บ.ม. คราวประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550  
 มีมติการโอนข้าราชการ ให้โอนได้ไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ การจัดสรร

อัตราทดแทนอัตราที่ย้ายหรือโอนกรณีการโอน ให้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังที่จะจัดสรรทดแทนก่อน จึง
ให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนให้โอน โดยอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรอัตราทดแทน
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินตั้งคณะท างานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการย้ายของ
บุคลากรในเชิงระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้กับองค์กร 

 
(ข) มติ ค.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549 
 มีมติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการให้เสนอ ค.บ.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณาการให้โอน

ทุกต าแหน่งเป็นกรณีเฉพาะราย และให้คณะ/หน่วยงานชี้แจงว่า หากให้โอนไปแล้วภาระงานของผู้ที่ให้
โอนไป คณะ/หน่วยงานจะบริหารจัดการอย่างไร และยืนยันว่าจะไม่เกิดความเสียหายแก่คณะ/หน่วยงาน 
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(ค) มติ ค.บ.ม. เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 

มีมติกรณีข้าราชการที่จะขอโอนผู้ที่มีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุน กรณีท าสัญญาที่
ต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป มีมติเกี่ยวกับการให้โอน
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ที่มีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุน ดังนี้ 

- ผู้รับทุนทุกประเภท ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วครบ 100% ก่อนเสนอ 
ค.บ.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการให้โอน 

- เมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลาดังกล่าว การให้โอนหรือไม่โอนขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นของมหาวิทยาลัยที่จะต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติส าหรับผู้ที่ลาศึกษา ฝึกอบรม และท าสัญญาที่ต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป 

(ง) มติ อ.ก.ม. เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2536  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2536 
 มีมติกรณีข้าราชการที่จะขอโอนผู้ที่มีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุน กรณีท าสัญญาที่
ต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 51 เป็นต้นไป ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
พิจารณาให้โอนข้าราชการที่มีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุนประเภท 1ก และเงินรายได้ ทุนประเภท 2 
หรือการศึกษาภายในประเทศและผู้รับสัญญาของคณะ/หน่วยงาน ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ต่ ากว่า 80%  
50% และ 100% ตามล าดับ 
 

  อนึ่ง การขอโอนหากคณะ/หน่วยงานพิจารณาว่าจ าเป็นต้องได้รับจัดสรรอัตราทดแทน
ให้ด าเนินการจัดท ามาในหนังสือฉบับเดียวกัน โดยให้เขียนค าชี้แจงเช่นเดียวกับกรณีการขออัตราก าลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่ กรณีสายวิชาการต้องวิเคราะห์จากจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา 
จ านวนอาจารย์ต่อภาระงานสอน จ านวนอาจารย์ต่อรายวิชาที่เปิดสอน จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 
เนื่องจากในการพิจารณาของคณะท างานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบ จะ
พิจารณาในคราวเดียวกัน แต่หากคณะ/หน่วยงาน ขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง
การพิจารณาเรื่องโอนแล้วเสร็จนั้น การโอนของข้าราชการจึงไม่ใช่เหตุผลหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
จะต้องจะสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นการทดแทน  
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภำพที่ 4.1 ขั้นตอนการโอนข้าราชการ  

ผู้รับผิดชอบ 

ค.บ.ม. 
(เสนอโดยกองแผนงาน) 
 

คณะท างานดูแล 
เก่ียวกับการโอนฯ  
(เสนอโดยกองแผนงาน) 
 

กองการเจ้าหน้าที ่

กองการเจ้าหน้าที ่

คณะ/หน่วยงาน 

สภามหาวิทยาลัย 
(เสนอโดยกองการเจ้าหนา้ที่) 

คณะ/หน่วยงาน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ อธิการบดีพิจารณา กองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงานตน้สังกัด 
เห็นชอบการโอน 

การโอนข้าราชการ 

แจ้งหนังสือขอทาบทามการโอนไปยังคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 

พิจารณาการขอโอนและแจ้งผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัย  
1. แจ้งผลการพิจารณาการโอนไปยังพร้อมความเห็นของคณะ/

หน่วยงาน เงื่อนไขในการโอน ไปยังกองแผนงำน 
2. (กรณีให้โอนได้) แจ้งข้อมูลตามที่ส่วนราชการที่จะรับโอนขอ 

ไปยังกองกำรเจ้ำหน้ำที่  
 

สรุป วิเคราะห์ ประเด็นพจิารณาการโอนตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ 
เสนอคณะท างานดูแลเกี่ยวกับการโอนฯ พิจารณาให้ความเห็น 

 ค.บ.ม. พิจารณาการขอโอนข้าราชการ 
ตามความเห็นของคณะท างานดแูลเก่ียวกับการโอนฯ 

สภามหาวิทยาลัยพจิารณาการขอโอนข้าราชการ 
ตามความเห็นของคณะท างานดแูลเก่ียวกับการโอนฯ 

แจ้งผลการพิจารณาการโอนให้ 
คณะ/หน่วยงาน ตน้สังกัด และหน่วยงานที่ทาบทามการโอนทราบ 

คณะ/ หน่วยงาน ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

สิ้นสุด 
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4.2 กำรรับโอนข้ำรำชกำรจำกต่ำงสังกัดมำเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
(มาสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

มหาวิทยาลัยสามารถใช้อัตราข้าราชการ (อัตราว่างมีเงิน) รองรับการรับโอนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เท่านั้น ไม่สามารถรับโอน
ข้าราชการต่างประเภทจากส่วนราชการอ่ืนมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้  

ยกเว้นวิทยาเขตปัตตานีที่สามารถการรับการโอนข้าราชการต่างประเภทจากส่วน
ราชการอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะตัว โดยมีเงื่อนไขว่าต้อง
ปฏิบัติงานในต าแหน่งวิชาการ ซ่ึงท าหน้าที่สอนและวิจัยเท่านั้น   ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การโอนย้ายข้าราชการจากส่วนราชการอ่ืนมารับราชการใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และต้องสอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมิใช่
ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2550) 

ข้อมูลประกอบกำรรับโอนข้ำรำชกำร  : 
(1) คณะ/หน่วยงาน ที่ประสงค์จะรับโอนข้าราชการจากต่างมหาวิทยาลัย คณะ /

หน่วยงานนั้นจะต้องมีอัตราว่าง (มีเงิน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน รองรับการรับโอน
ข้าราชการจากต่างมหาวิทยาลัยด้วย 

(2) ข้าราชการที่จะโอนมาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- เงื่อนไขของบุคคลที่จะโอนมาต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขการจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัยต าแหน่งนั้นๆ เช่น เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน “วุฒิ
ปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางฟิสิกส์ ”  บุคคลที่จะโอนมาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางฟิสิกส์ด้วย 

- บุคคลที่จะโอนมาจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และ
ส าเร็จการระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รายละเอียดตามมาตรการปรับโครงสร้างก าลังคนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 – 2559 

 
   อนึ่ง ในการเสนอเรื่องของรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือรับโอนข้าราชการต่าง
ประเภทจากส่วนราชการอ่ืน  คณะ/หน่วยงานควรแนบหนังสือยินดีให้โอนจากส่วนราชการต้นสังกัดของ
ข้าราชการที่จะโอนมา พร้อมประวัติการศึกษา และเลขที่อัตราว่าง(มีเงิน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดินเพื่อรองรับการโอนดังกล่าวมาในคราวเดียวกันด้วย  
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.2 ขั้นตอนการรับโอนข้าราชการ  

ผู้รับผิดชอบ 

กองแผนงาน 

กองแผนงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและการเงนิ 

อธิการบดี 

กองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน 

 

กองแผนงาน 

ไม่สอดคล้อง 

ไม่อนุมัต ิ

คณะ/หน่วยงาน 

อนุมัติ 

คุณสมบัติผูท้ี่จะรับโอนสอดคล้อง
ตามเงื่อนไขที่ ม.ก าหนด 

แจ้งมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ  
ทดแทนการจา้งพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิงบประมาณแผ่นดิน 

การรับโอนข้าราชการ 

สอดคล้อง 

เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติการรับโอนข้าราชการ 
พร้อมยุบเลิกการใช้อัตราพนักงานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผ่นดิน 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินพิจารณารบัโอนข้าราชการ 
พร้อมยุบเลิกการใช้อัตราพนักงานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผ่นดิน 

อธิการบดีพิจารณาอนุมัติรับโอน
ข้าราชการพร้อมยุบเลิกการใช้
อัตราพนักงานเงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

แจ้งคณะ/หน่วยงานที่ขอรับโอนรับทราบผลการพิจารณาการรับโอน 

สิ้นสุด 

คณะ/หน่วยงานด าเนินการในสว่นที่เก่ียวข้องต่อไป 
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4.3 กำรย้ำยข้ำรำชกำรหรือพนักงำนมหำวิทยำลัย  

ข้าราชการสายวิชาการหรือสายสนับสนุน ที่สอบได้หรือได้รับการคัดเลือกไปปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จะยังคงมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เช่นเดิม 

การย้ายข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยทุกสายงาน ระหว่างคณะ/หน่วยงาน/วิทยา
เขต ในทางปฏิบัติสามารถด าเนินการได้ตามความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสอง (โดยความ
เห็นชอบของหน่วยงานทั้งสอง) แต่คณะ/หน่วยงานที่รับย้ายจะต้องมี อัตราว่าง (มีเงิน) พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน รองรับการย้ายด้วย  

ในเบื้องต้นก่อนการไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือขอย้ายนั้นผู้ขอย้ายควรแจ้งหรือขออนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา จากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดก่อน 
 

เมื่อพิจารณาการย้ายข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี  

(1) การย้ายข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานที่คณะ/หน่วยงานเดิม
หรือไปปฏิบัติงานคณะ/หน่วยงานใหม่ แต่ยังคงปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิม คือ 

- การย้ายข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย จากเดิมสายวิชาการไปเป็นสาย
วิชาการ  

- การย้ายข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย จากเดิมสายสนับสนุนไปเป็นสาย
สนับสนุน 

 
(2) การย้ายข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานที่คณะ/หน่วยงานเดิม

หรือไปปฏิบัติงานคณะ/หน่วยงานใหม่ แล้วเปลี่ยนต าแหน่งสายสนับสนุนไปปฏิบัติงานในสายวิชาการ คือ 
- การย้ายข้าราชการสายสนับสนุนไปเป็นข้าราชการสายวิชาการ  

 ข้าราชการสายสนับสนุนที่สอบได้หรือได้รับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ จะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ก่อนจะปรับเปลี่ยนต าแหน่งเป็นอาจารย์ (แม้ว่าจะได้รับอนุมัติให้ย้ายแล้วก็ตาม) 

 เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์แล้ว ให้
หน่วยงานเสนอเรื่อง ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน พร้อมเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการสาย
สนับสนุนเป็นต าแหน่งอาจารย์ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา (ส่งกองการเจ้าหน้าที่ )  เพ่ือน าเสนอ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ค.บ.ม.) พิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งอีกครั้งหนึ่ง 

- การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการวิชาชีพไปเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
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    การด าเนินการย้ายทั้ง 2 กรณีมีวิธีการด าเนินการที่เหมือนกัน คือ สามารถให้ย้ายได้ 
ไม่ก่อนวันที่ ค.บ.ม. หรืออธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้ย้ายได้  
    ยกเว้นกรณีการย้ายข้าราชการสายสนับสนุนไปเป็นข้าราชการสายวิชาการซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติในหลักการให้ย้ายไปปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.)  หรืออธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้ย้ายได้ แต่ยังครองในต าแหน่ง
เดิม ซ่ึงจะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนต าแหน่งจากเดิมสายสนับสนุนเป็นสายวิชาการได้ก็ต่อเมื่อผ่านการทดลอง
การปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) อนุมัติให้
เปลี่ยนต าแหน่ง  
 

ข้อมูลประกอบการย้ายข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

(1) คณะ/หน่วยงาน ที่ประสงค์จะรับย้ายข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้อง
มีอัตราว่าง(มีเงิน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินรองรับการย้าย ส่วนใหญ่จะเป็นเลขที่
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินที่เปิดรับสมัคร 

(2) คณะ/หน่วยงานที่รับย้าย แจ้งมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) ว่าประสงค์จะรับย้าย
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง เลขที่ สังกัดคณะ/หน่วยงาน เพ่ือทดแทนการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร พร้อมแนบหนังสือจากต้นสังกัดที่ให้ความเห็นในการย้าย และ
เงื่อนไขการให้ย้าย (ถ้ามี) รวมถึงประวัติการศึกษาของผู้ที่จะขอย้ายมายังมหาวิทยาลัยพิจารณา  

(3) กองแผนงาน วิเคราะห์เรื่องการย้ายข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือ
น าเสนออธิการบดีพิจารณา (กรณีย้ายภายในวิทยาเขต) หรือคณะท างานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการ
ย้ายของบุคลากรในเชิงระบบพิจารณา (กรณีย้ายระหว่างวิทยาเขต) 

(4) กองแผนงานเสนอเรื่องการย้ายข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติของ
คณะท างานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบ ไปยังคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) พิจารณา 

(5) กองการเจ้าหน้าที่  แจ้ งผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไปยังคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 

 

กรณีที่คณะ/หน่วยงำน เห็นชอบให้ย้ำยบุคลำกร  
ให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาด าเนินการให้ความเห็นตามมติ ค.บ.ม. ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(ก) มติ ค.บ.ม. คราวประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550  

มีมติเกี่ยวกับการย้าย การย้ายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ย้ายได้ไม่ก่อน 
วันที่ ค.บ.ม. อนุมัติการย้าย การจัดสรรอัตราทดแทนอัตราที่ย้าย ให้จัดสรรอัตราทดแทนได้โดยไม่ต้อง
วิเคราะห์อตัราก าลังอีก 

(ข) มาตรการปรับโครงก าลังคนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2559 มาตรการที่ 3 แนวทางที่ 1 สนับสนุนการย้ายของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยทุก
สายงานตามความจ าเป็นระหว่างวิทยาเขต  ยกเว้นการย้ายเข้าวิทยาเขตหาดใหญ่ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.3 ขั้นตอนการย้าย  

ผู้รับผิดชอบ 

กองแผนงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและการเงิน/
คณะท างานดูแล
เกี่ยวกับการโอนฯ 

อธิการบดี/ ค.บ.ม. 

 

กองการเจ้าหน้าที ่

กองแผนงาน 

อนุมัติ อนุมัติ 

กองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน 

 

ไม่อนุมัต ิไม่อนุมัต ิ

คณะ/หน่วยงาน 

ใช่ 

สิ้นสุด 

ไม่ใช ่

แจ้งคณะ/หน่วยงานที่รับทราบผลการพิจารณาการย้าย 

อธิการบดี
อนุมัติการย้าย 

สรุป วิเคราะห์ ประเด็นพจิารณาการย้าย
ตามหลักเกณฑ์แนวปฏบิัติ 

เสนอคณะท างานดูแลเกี่ยวกับการโอน
และย้าย พจิารณา 

 

แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

สรุป วิเคราะห์ ประเด็นพจิารณาการย้าย
ตามหลักเกณฑ์แนวปฏบิัต ิ
เสนออธิการบดีพิจารณา 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
พิจารณาการยา้ย 

ค.บ.ม.
อนุมัติ 

การย้าย 

คณะท างานดูแลเกี่ยวกับการโอนและ 
การย้ายฯ พิจารณา 

คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการในสว่นที่เก่ียวข้องต่อไป 

การย้ายระหว่างวทิยาเขต 

แจ้งมหาวิทยาลัยว่าประสงค์จะย้ายข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
ทดแทนการจา้งพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิงบประมาณแผ่นดิน 

การย้าย 
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4.4 กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร กำรตัดโอนต ำแหน่ง 

และอัตรำค่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย 

ในกรณีนี้การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ และการตัดโอนต าแหน่ง
และอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นการตัดโอนภายในคณะ/หน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้สังกัด
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับสังกัดในบัญชีถือจ่ายข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามล าดับ และเป็นไปตามสังกัดในการปฏิบัติงานจริง ตามโครงสร้างหน่วยงาน  

โดยการตัดโอนทั้งสองกรณีจะไม่เป็นเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ในอนาคต  

ข้อมูลประกอบการตัดโอนต าแหน่ง 

(1) คณะ/หน่วยงาน ที่ประสงค์จะขอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินดือนข้าราชการ 
การตัดโอนต าแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในคณะ/หน่วยงานเดียวกัน โดยให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้วยว่า เหตุใดต้องการตัดโอน เช่น เนื่องจากสังกัดในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสังกัด
การปฏิบัติงานจริงที่หน่วยงานมอบหมายให้ หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน เป็นต้น 

(2) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) ตรวจสอบขอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงิน เดือน
ข้าราชการ การตัดโอนต าแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เช่น ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เลขที่ เนื่องจากบางครั้งคณะ/หน่วยงาน ประสงค์จะขอตัดโอนอัตราข้าราชการ
ตามสังกัดการปฏิบัติงานจริง แต่สังกัดดังกล่าวไม่ได้อยู่ในโครงสร้างคณะ/หน่วยงานที่ถูกต้องตามพระราช
กฤษฎีกาการจัดตั้งคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 

(3) มหาวิทยาลัย(กองแผนงาน) เสนอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ 
หรือการตัดโอนต าแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
พิจารณา และเสนออธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(4) มหาวิทยาลัย (กองการเจ้าหน้าที่ ) ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่ง และแจ้งคณะ/
หน่วยงาน ทราบ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.4 ขั้นตอนการตัดโอนต าแหน่ง  

ผู้รับผิดชอบ 

ไม่ใช ่

คณะ/หน่วยงาน 

 

กองแผนงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและการเงนิ 

อธิการบดี 

กองแผนงาน 

อนุมัติ 

กองแผนงาน 

ไม่อนุมัต ิ

กองการเจ้าหน้าที ่

แจ้งคณะ/หน่วยงาน ทราบผลการพิจารณาตดัโอนต าแหน่ง 

แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

การตัดโอน ต าแหนง่  
สังกัด ถูกต้อง 

แจ้งมหาวิทยาลัยว่าประสงค์การตัดโอนต าแหน่ง 
(ไม่เป็นเงื่อนไขในการจัดสรรอัตราทดแทน) 

อธิการบดีพิจารณาอนุมัติการตดั
โอนต าแหน่งขา้ราชการและ           

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินพิจารณา 
การตัดโอนต าแหนง่ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย 

การตัดโอนต าแหนง่ 

สิ้นสุด 

กองการเจ้าหน้าที่ด าเนนิการตัดโอนต าแหน่ง 

ใช่ 
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4.5 กำรจัดท ำกรอบอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน  

ควำมเป็นมำ 

1. มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของ
ต าแหน่ง และจ านวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง การก าหนดตามวรรคหนึ่งให้
ก าหนดคราวละสี่ปี โดยต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด และต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด”  
 

2. ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 “ ข้อ 4 ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี (หรือกว่านั้น) โดยก าหนดเกณฑ์ และวิธีการในการ
วิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็นรายวิชาที่ชัดเจน และน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของ
คณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี” 
 
  การวิเคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการ แนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นท าได้
จากการมองมิติเชิงเวลา 3 มิติ คือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต โดย
ส าหรับคณะ/หน่วยงานเดิมจะพิจารณาจากข้อมูลในอดีตเป็นหลักในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ก็ได้มองการเปิด
หลักสูตรในปัจจุบันรวมถึงหลักสูตรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และจ านวน
ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในอนาคต  เพื่อวางแผนเตรียมอัตราก าลังรองรับ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลังระยะ  4 ปี  

  มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการทุก 4 ปี ในแต่ละรอบจะเปิดโอกาสให้
คณะ/หน่วยงานพิจารณาทบทวนกรอบอัตราก าลังทุกปี ตามภาระงานหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยให้คณะ/หน่วยงานเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยกองแผนงานจะวิเคราะห์ สรุปการทบทวน
กรอบอัตราก าลังเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงานเพ่ือ
พิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติและแจ้ง
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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ข้อมูลประกอบการจัดท ากรอบอัตราก าลังมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี  
 

(1) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) แจ้งแนวทางให้คณะ/หน่วยงาน จัดค าขอก าหนดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี เพ่ือรับการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ในกรณีต่างๆ เช่น 

- เพ่ือรองรับการจ้างนักเรียนทุนรัฐบาลที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกแล้วกลับมาปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุน เช่น นักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และต้องเป็นทุนที่มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน ไม่ได้ให้ทุน โดยในเงื่อนไขการจ้างให้ระบุชื่อ
นักเรียนทุน ทุนที่ได้รับและปีที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

- เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณต่างๆ 
โดยคณะ/หน่วยงาน ควรมีการตรวจสอบว่าในคณะ/หน่วยงาน มีอัตราข้าราชการรายใดต าแหน่งใดบ้างที่
จะเกษียณอายุราชการในช่วงระหว่างปีที่จัดท ากรอบอัตราก าลัง เพ่ือขอก าหนดอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินทดแทน โดยกองแผนงานจะให้ข้อมูลภาพรวมข้าราชการที่จะ
เกษียณอายุราชการทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ในระหว่างปีที่จัดท ากรอบ เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานเป็นข้อมูล
เบื้องต้นประกอบการวางแผนอัตราก าลังในอนาคต (กรณีการขออัตราทดแทนข้าราชการเกษียณอายุ
ราชการ หากประสงค์จะขอก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนข้าราชการเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณใด ก็ควรขอก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนในปีนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น กรณีอัตราข้าราชการจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ควรขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) 

- รองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ ที่คาดว่าจะมีการรับ
นักศึกษาใหม่ ซึ่งต้องมีอาจารย์ประจ าตลอดหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือต้องมีอาจารย์ประจ าขั้นต่ าตามมาตรฐานเพ่ือให้ผ่าน
การรับรองจากสภาวิชาชีพในสาขานั้น 

(2) คณะ/หน่วยงาน ส่งค าขอการก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี  มายังมหาวิทยาลัยพิจารณา 

(3) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) วิเคราะห์ ประมวลผลสรุปค าขอการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี  และก าหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยจะต้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาคณะ /หน่วยงาน /วิทยาเขต /มหาวิทยาลัย หรือแผนงานใหม่ 

(4) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) น าเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและ
อัตราค่าจ้างพนักงาน พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี   
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(5) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

(ค.บ.ม.) พิจารณาการก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผน
อัตราก าลังระยะ 4 ปี  ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน 

(6) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการก าหนด
กรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี  ตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) 

(7) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้คณะ/หน่วยงาน 
ทราบ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.5 ขั้นตอนการก าหนดกรอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ผู้รับผิดชอบ 

คณะ/หน่วยงาน 

 

กองแผนงาน 

คณะอนุกรรมการ
อัตราก าลังฯ 

ค.บ.ม. 

กองแผนงาน 

เห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้งแนวทางการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย  
เงินงบประมาณแผ่นดนิ ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี 

แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผน่ดิน 
 ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี ให้คณะ/หน่วยงาน ทราบ 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
อัตราก าลังฯ พิจารณา 

คณะ/หน่วยงานจัดส่งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย  
เงินงบประมาณแผ่นดนิ ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี 

วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปค าขอกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินงบประมาณแผ่นดนิ ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี 

ค.บ.ม. พิจารณา 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ

การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 

สิ้นสุด 
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4.6 กำรจัดสรรอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดินเพิ่มใหม่  
  ตำมกรอบอัตรำก ำลังมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน  
  แผนอัตรำก ำลังระยะ 4 ปี ที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 
 
   เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี ให้กับคณะ/หน่วยงานแล้ว ในขั้นตอนการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่ กองแผนงานจะพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่ให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยที่คณะ/หน่วยงานไม่ต้องจัดท าค าขอก าหนดอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมใหม่มายังมหาวิทยาลัยอีก  
   อนึ่ง ยกเว้นอัตราเพ่ือรองรับนักเรียนทุน (ทุนรัฐบาล หรือทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์) ให้
คณะ/หน่วยงาน แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับนักเรียนทุนเมื่อ
นักเรียนทุนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุน   
 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2543 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มด าเนินการก าหนดอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินให้กับคณะ/หน่วยงาน (รวมจ านวน 127 อัตรา)  เพ่ือ
แก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง และตามความจ าเป็นเร่งด่วนของหน่วยงานที่ต้องจ้างบุคคลทดแทน
อัตราข้าราชการ (โดยเฉพาะข้าราชการสาย ก) ที่ลาออก โอนย้าย หรือเกษียณอายุราชการ  ในการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น  มหาวิทยาลัย อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเดิม หรือ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) ในปัจจุบันซึ่งท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน  ซึ่งประกอบด้วย
รองอธิการบดีวิทยาเขตทุกวิทยาเขตและอาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ  ผู้แทนบุคลากร
สายสนับสนุน ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อ านวยการกองแผนงานเป็นเลขานุการ  
   ในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน รวม 2,374 คน และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน 
มีอธิการบดีท าหน้าที่เป็นประธาน มีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินท าหน้าที่เป็นรองประธาน เพ่ือ
ศึกษาวางหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
จ านวนอัตราที่จะจ้าง อัตราค่าจ้าง และเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ตามล าดับ 
 
  

http://meeting.psu.ac.th/meeting/Em3/92555/MainEmeeting.html
http://meeting.psu.ac.th/meeting/Em3/92555/MainEmeeting.html
http://meeting.psu.ac.th/meeting/Em3/92555/MainEmeeting.html
http://meeting.psu.ac.th/meeting/Em3/92555/MainEmeeting.html
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ข้อมูลประกอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มใหม่  
 

(1) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ตรวจสอบงบประมาณ
แผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุนที่เป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมใหม่ ตามกรอบอัตราก าลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี  

(2) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) น าเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและ
อัตราค่าจ้างพนักงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดินเพ่ิมใหม่ ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน แผน
อัตราก าลังระยะ 4 ปี 

(3) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
(ค.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มใหม่ ตามกรอบอัตราก าลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนอัตราก าลั งระยะ 4 ปี  ตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน 

(4) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) แจ้งอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดินเพ่ิมใหม่ ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนอัตราก าลังระยะ 
4 ปี  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) อนุมัติ ให้คณะ/หน่วยงาน 
กองการเจ้าหน้าทีท่ราบ เพ่ือสรรหาคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งต่อไป 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.6 ขั้นตอนการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมใหม ่

  

ผู้รับผิดชอบ 

กองแผนงาน 

คณะอนุกรรมการ
อัตราก าลังฯ 
(เสนอโดยกองแผนงาน) 

ค.บ.ม. 
(เสนอโดยกองแผนงาน) 
 

(เสนอโดยกองแผนงาน) 
(เสนอโดยกองแผนงาน) 
 

กองแผนงาน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัต ิ

ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิเคราะห์ ประมวลผล สรปุ 
การก าหนดอัตราพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิงบประมาณแผ่นดินเพิ่มใหม่ 

ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี 

แจ้งการก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลยั 
เงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มใหม่ ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี  

ให้คณะ/หน่วยงานทราบ 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
อัตราก าลังฯ เห็นชอบก าหนด
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย   

เงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมใหม่  

การก าหนดอัตราพนักงานมหาวทิยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดนิเพิ่มใหม่  

สิ้นสุด 

ค.บ.ม. อนุมัติอัตราพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผ่นดินเพ่ิมใหม่  
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4.7 แนวทำงพิจำรณำก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังสำยวิชำกำร 
 
   กรณีสาขาวิชาเดิม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา 
ประกอบกับภาระงานสอนคิดเป็นหน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประกอบกับรายวิชาที่เปิดสอน โดยจะพิจารณา
ตามแนวทางเดียวกับการพิจารณากรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

   กรณีสาขาวิชาใหม่ พิจารณาว่ารับนักศึกษาแล้วหรือไม่ หากรับนักศึกษาแล้วก็จะ
วิเคราะห์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามหลักสูตร แต่หากหลักสูตรนั้นจ าเป็นต้องได้รับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพต้องวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย แต่หากยังไม่มีการรับนักศึกษาก็จะ
พิจารณาจัดสรรในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ.  และต้องสอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 โดยต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้ ดังนั้น อัตราก าลังสายวิชาการ จึงต้องใช้หลักสูตร/สาขาวิชาเป็นเกณฑ์ โดยต้องมีจ านวน 
ขั้นต่ าหรือเริ่มต้นทุกหลักสูตร/สาขาวิชา คือ จ านวน 5 คนต่อ หลักสูตร/สาขาวิชา ทั้งนี้ สาขาวิชาใหม่
ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หน่วยงานได้ยืนยันไปที่มหาวิทยาลัยแล้ว 
 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
สายวิชาการใหกับคณะ/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากสามเกณฑป์ระกอบกัน รายละเอียดดังนี้  

1. เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด คือ 

สาขาวิชา อัตราส่วน 

ระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี 
 

 1) ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู 1 : 22.5 
 2) มนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา 1 : 27 
 3) วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 1 : 12 
 4) นิติศาสตร์ 1 : 27 
 6) การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ 1 : 27 
 5) สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 1 : 27 
 6) การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ 1 : 27 
 7) การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร 1 : 27 
 8) คหกรรมศาสตร์ 1 : 27 
 9) ธุรกิจบริการ 1 : 27 
 10) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1 : 15 
 11) คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 : 15 
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สาขาวิชา อัตราส่วน 
 12) แพทยศาสตร์และวิชาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 1 : 6 
 13) เภสัชศาสตร์ 1 : 6 
 14) สัตวแพทยศาสตร์ 1 :  5.25 
 15) วิศวกรรมศาสตร์ 1 : 15 
 16) สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 1 :  6 
 17) การอาชีวะ หัตถกรรม และอุตสาหกรรม 1 : 15 
 18) การขนส่งและการคมนาคม 1 : 15 
 19) เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และประมง 1 : 15 
 20) อ่ืนๆ 1 : 27 
 หรือ 1 : 15 แล้วแต่กรณี 
  ระดับบัณฑิตศึกษำ 

1) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) แพทยศาสตร์และวิชาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 

 
1 : 15 
1 : 7.5 
1 : 6 

  
ตำรำงท่ี 4.1 ตารางเกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา 

2. เกณฑ์อาจารย์ต่อภาระงานสอนของอาจารย์ (Teaching Load)  ดังนี้ 
- สอนระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า  
 ใช้เกณฑ์ 10 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 30 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์ 
- ระดับบัณฑิตศึกษา  ใช้เกณฑ์ 6 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ 

  การคิดภาระงานสอน 
-  การสอนภาคบรรยาย 

1  ชั่วโมงสอนบรรยาย  =  1  หน่วยชั่วโมง  =  3 ชั่วโมงท าการ 
- การสอนภาคปฏิบัติการ 

2 ชั่วโมงสอนปฏิบัติการ  =  1  หน่วยชั่วโมง 
ภำระงำนสอน (Teaching Load) 

 
  
 การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ให้คิดภาระงานสอนเพียงร้อยละ 80 
ของเกณฑ์ตามข้อ 1. และข้อ 2. เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการได้ท างานวิจัยมากขึ้น 

3. เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อรายวิชาที่เปิดสอน  
อาจารย์ 1 คน  รับผิดชอบสอน 2 รายวิชา (นับรายวิชาตามรหัสวิชา) 

= ผลรวมของ [ (จ านวนชั่วโมงบรรยาย +  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ ) x จ านวนกลุ่ม ] 
2 
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   ในการจัดท ากรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทุกต าแหน่ง มหาวิทยาลัยจะก าหนด
เงื่อนไขการจ้างทุกต าแหน่ง โดยเงื่อนไขการจ้างของต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารอัตราก าลังของ
มหาวิทยาลัย เช่น เงื่อนไขการจ้างสายวิชาการต้องสอดคล้องตามรายละเอียด ดังนี้ 

1) ทุกสาขาวิชาที่มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก/เทียบเท่าในประเทศ จะก าหนด
เงื่อนไขการจ้างเป็น “วุฒิปริญญำเอก/เทียบเท่ำ” 

2) สาขาวิชาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ไม่มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก/เทียบเท่าในประเทศ จะก าหนด
เงื่อนไขการจ้างเป็น “วุฒิปริญญำเอก/เทียบเท่ำ หรือปริญญำโท แผน ก” ยกเว้น 
สาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ซึ่งต้องรองรับ
นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ท าสัญญาฯ 

3) สาขาวิชาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ไม่มีการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกในประเทศ จะก าหนดเงื่อนไขการจ้างเป็น “วุฒิปริญญำเอก/
เทียบเท่ำ หรือปริญญำโท แผน ก หรือปริญญำโท ที่มีผลงำนวิจัยหรือมีผลงำน
ทำงวิชำกำรที่เทียบได้กับงำนวิจัย” 

4) สาขาวิชาในกลุ่มภาษาศาสตร์ ที่ไม่มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกในประเทศ 
จะก าหนดเงื่อนไขการจ้างเป็น “วุฒิปริญญำเอก/เทียบเท่ำ หรือปริญญำโท แผน 
ก หรือปริญญำโท ที่มีผลงำนวิจัยหรือมีผลงำนทำงวิชำกำรที่เทียบได้กับงำนวิจัย 
หรือ ปริญญำตรี เกียรตินิยมอันดับ 1” 
 

 ทั้งนี้ เมื่อคณะ/หน่วยงานได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อ 
1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) แล้วแต่กรณีแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้ง และเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่
สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีคุณภาพได้ คณะ/หน่วยงานสามารถจะปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขการจ้างได้ โดยให้น าเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน 
พิจารณาเป็นรายกรณ ี

 อนึ่ง หากบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก /
เทียบเท่า จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับ
อาจารย์ใหม่ ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก โดยจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน 
(หรือเทียบเท่าแล้วแต่กรณี) 

 และเม่ืออัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน ต ำแหน่งอำจำรย์
ว่ำงลงทุกอัตรำให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ้ำงเป็นเงื่อนไขกำรจ้ำง ตำมข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) 
แล้วแต่กรณี 
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กำรค ำนวณนักศึกษำเต็มเวลำ (FTES: Full Time Equivalent Student)  
 
 นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน คือ 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
หรือ 18 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 24 หน่วยกิตต่อปี
การศึกษา หรือ 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ทั้งนี้ รายวิชาที่น ามาค านวณเพ่ือการวิเคราะห์อัตราก าลังในส่วนของนักศึกษาเต็มเวลา

และภาระงานสอนจะค านวณเฉพาะรายวิชาที่สาขารับผิดชอบในฐานะเจ้าของหลักสูตร จ านวนนักศึกษา
หัวจริงที่ลงทะเบียนเรียน จะต้องไม่น ารายวิชาอ่ืนๆ ที่หลักสูตร/สาขาไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอนมา
ค านวณ และภาระงานสอนดังกล่าวจะต้องเป็นภาระงานสอนหลักสูตรปกติ (ไม่รวมหลักสูตรภาคสมทบ 
หลักสูตรต่อเนื่อง หรือหลักสูตรที่เป็นโครงการพิเศษ)  และเป็นข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการเพ่ิมถอนการ
ลงทะเบียน   และไม่นับรวมรายวิชาสัมมนา xxx  /โครงงาน xxx /การฝึกงาน xxx/ สหกิจศึกษา /ปัญหา
พิเศษ xxx /สารนิพนธ์ xxx/วิทยานิพนธ์ xxx   
 
ระดับปริญญำตรี  

 
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละภาคการศึกษา     

 

หรือ 
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละปีการศึกษา    

 
 

ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี  
 

นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละภาคการศึกษา    

 

หรือ 
 

นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละปีการศึกษา    

= ผลรวมของ (จ านวนหน่วยกิต x จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละวิชา) 
18 

= ผลรวมของ (จ านวนหน่วยกิต x จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละวิชา) 
36 

= ผลรวมของ (จ านวนหน่วยกิต x จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละวิชา) 
12 

= ผลรวมของ (จ านวนหน่วยกิต x จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละวิชา) 
24 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด (วัน) 
230 

อัตราก าลังที่พึงม ี = 

 
 

4.8 แนวทำงพิจำรณำก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพ 
 

หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง
สายปฏิบัติการวิชาชีพ ให้กับคณะ/หน่วยงานเดิมที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต จะก าหนดต าแหน่ง
สายปฏิบัติการวิชาชีพที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ส าหรับต าแหน่งที่มีวุฒิการศึกษาต่ า
กว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นต าแหน่งที่รับผิดชอบงานในฐานะผู้ช่วยปฏิบัติการทางวิชาชีพ ถ้ามีความ
จ าเป็นให้คณะ/หน่วยงานจ้างด้วยเงินรายได้หรือจ้างเหมาแล้วแต่ลักษณะงาน ซึ่งการวิเคราะห์จะพิจารณา
ตามลักษณะงานที่มอบหมาย 2 ดังนี้ 

(1) สายสนับสนุนวิชาการ (ศูนย์ สถาบัน ส านัก) 
- ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ พิจารณาจากจ านวนห้องปฏิบัติการ 

ลักษณะการใช้ห้องปฏิบัติการ (สาขาวิชา ชั่วโมงเตรียมการ จ านวนนักศึกษา) ประเภท จ านวน เครื่องมือ 
เครื่องใช้ลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิคของเครื่องมือ จ านวนอัตราเดิมที่มีอยู่  โดยจะพิจารณาให้คณะ/
หน่วยงานตามความเหมาะสมของภาระงาน 

- ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย จัดสรรในหน่วยวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ตามท่ีได้มีการท าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 

(2) สายบริหารและธุรการทั่วไป ในส านักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน  ส านัก 
- ลักษณะงานช่วยอ านวยการ เช่น บริหารและธุรการ อาคารสถานที่ บริหารงาน

บุคคล การเงินและบัญชี พัสดุ บริการการศึกษา กิจการนักศึกษา นโยบายและแผน จะพิจารณาอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการวิชาชีพ ต าแหน่งในกลุ่มวิชาชีพทั่วไป ที่ปฏิบัติงานช่วยอ านวยการ
ส าหรับคณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับการกระจายงานจากมหาวิทยาลัย 

- พิจารณาจากขอบข่ายงานที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน การน าเทคโนโลยี
มาช่วยลดขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการท างาน จ านวนอัตราเดิมที่มีอยู่ ปริมาณ
งาน ลักษะงานบางประเภทไม่ต้องด าเนินการเอง สามารถจ้างเหมาบริการมาด าเนินการได้ เช่น งานท า
ความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย 

- พิจารณาจากรายละเอียดการปฏิบัติงาน รวมใน 1 ปี โดยก าหนดให้ 1 วันมี
เวลาท างาน 7 ชั่วโมงท าการ และใน 1 ปี มีวันท างาน 230 วัน  

 
 
 
ส าหรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สายปฏิบัติการ

วิชาชีพ ในส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตามรูปแบบการบริหารงานแบบรวมศูนย์ 
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4.9 กำรขอเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ้ำง กำรขอเปลี่ยนต ำแหน่ง พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 

   ในการก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทุกต าแหน่ง มหาวิทยาลัยจะก าหนดเงื่อนไข
การจ้างของต าแหน่งนั้นไว้ โดยการก าหนดเงื่อนไขการจ้างจะต้องสอดคล้องตามมาตรการปรับโครงสร้าง
ก าลังคนมหาวิทยาลัย เช่น ต าแหน่งอาจารย์ ทุกสาขาวิชาที่มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก/เทียบ 
เท่าในประเทศ มหาวิทยาลัยจะก าหนดเงื่อนไขการจางเปน “วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า” และเงื่อนไขที่
ก าหนดจะก าหนดให้กว้างเพ่ือหน่วยงานสามารถคัดเลือกบุคคลมาด ารงต าแหน่งได้หลากหลาย  

   แต่หากคณะ/หน่วยงาน พิจารณาแล้วว่าเงื่อนไขการจ้างที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการ คณะ/หน่วยงานสามารถเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง 
เปลี่ยนต าแหน่งได ้

 
ข้อมูลประกอบการขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง การขอเปลี่ยนต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  

(1) เดิมอ านาจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัย
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) แต่ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ได้มีมติมอบอ านาจการ
บริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับอธิการบดีทุกกรณีที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง  
การเปลี่ยนต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยไปตั้งจ่ายต่างสังกัด 

(2) การขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง การขอเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี
สอดคล้องตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน ได้มีมติเห็นชอบแนว
ทางการขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง และขอเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ กองแผนงาน
วิเคราะห์และน าเสนออธิการบดีพิจารณา (กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 2551)  

(3) การขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง การขอเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีไม่
สอดคล้องตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการ จะต้องน าเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงานพิจารณา โดย
คณะ/หน่วยงาน จะต้องให้เหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง ดังนี้  

- รายละเอียดการเปิดรับสมัครในต าแหน่งดังกล่าว  เปิดรับมาแล้วกี่ครั้ ง 
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัครในแต่ละครั้งนานเพียงใด จ านวนผู้ทีม่าสมัครในแต่ละครั้ง 

- ความขาดแคลนของสาขาวิชา  
- ลักษณะของคณะ/หน่วยงาน เช่น เป็นหน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่ ความ

เข้มแข็งทางวิชาการของหน่วยงาน ที่ตั้งของหน่วยงาน 
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- ลักษณะของสาขาวิชา/หลักสูตร 
- การจัดการศึกษาสาขาวิชานั้นของมหาวิทยาลัยในประเทศ 
- จ านวนบุคลากรที่ท างานต าแหน่งนั้น พร้อมวุฒิการศึกษา  ที่ปฏิบัติงานจริง ที่

ลาศึกษาต่อ รวมถึงอัตราว่าง (มีเงิน) ในสาขานั้นด้วย 
- จ านวนรายวิชา นักศึกษาลงทะเบียน จ านวนตอนที่เปิดสอน จ านวนชั่วโมง

บรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ เพ่ือค านวณหานักศึกษาเต็มเวลา หน่วยชั่วโมงและจ านวนอาจารย์ที่
เหมาะสม 

- การให้เหตุผลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่ง มีประเด็นส าคัญที่ใช้
ประกอบการพิจารณา ต าแหน่งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ สอดคล้องกับทิศทางการ
ก าหนดต าแหน่งให้หน่วยงานหรือไม่ รองรับภาระงานเร่งด่วนของหน่วยงานหรือไม่  ต าแหน่งเดิมที่ได้รับ
จัดสรรไม่มีความจ าเป็น  เช่น การขอเปลี่ยนต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาเป็นนักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

- อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
(4) การขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง เปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงานแล้ว  
กองแผนงานจะน าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(5) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) ด าเนินการแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ และคณะ/หน่วยงาน 
เพ่ือทราบผลการขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง เปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.7 ขั้นตอนการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง การเปลี่ยนต าแหน่ง  

ผู้รับผิดชอบ 

คณะ/หน่วยงาน เสนอการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง การเปลี่ยนต าแหน่ง 

มหาวิทยาลยั วิเคราะห์การเปลีย่นเงื่อนไขการจ้าง 
การเปลี่ยนต าแหน่ง 

 

กองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน 

คณะอนุกรรมการอัตราก าลังฯมี
มติเห็นชอบในหลักการไว้แล้ว 

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินพิจารณา 
การเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง เปลีย่นต าแหน่ง 

 

คณะอนุกรรมการอัตราก าลังฯ พิจารณา
การเปลี่ยนเงื่อนไขฯ เปลี่ยนต าแหน่ง 

 
การเปลี่ยนต าแหน่ง 

 

เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ
การเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง เปลีย่นต าแหน่ง 

 

แจ้งคณะ/หน่วยงาน กองการเจา้หน้าที่ ด าเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

กองแผนงาน 

กองแผนงาน 

คณะอนุกรรมการอัตราก าลังฯ 
(โดยกองแผนงาน) 

กองแผนงาน 

ใช่ ไม่ใช ่

การเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง 
การขอเปลี่ยนต าแหน่ง 

สิ้นสุด 

กองแผนงาน 
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4.10 กำรก ำหนดอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้เพิ่มใหม่  
 
ที่มำ 

 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางการก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ดังนี้ 

- คณะ/หน่วยงาน สามารถขอเปลี่ยนสถานะพนักงานเงินรายได้ที่มีคนครองอยู่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ได้ โดยให้คณะ/หน่วยงานเสนอขอก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได้ ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของต าแหน่งพนักงานเงินรายได้ที่มีอัตราคนครอง ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2554 ทั้งนี้ วงเงินค่าจ้างพนักงานเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน  

- การขอก าหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จะไม่ผูกพันมหาวิทยาลัย
ในการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินทดแทนกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

- ในการขอก าหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ค.บ.ม. มีเจตนารมณ์
เพ่ือให้คณะ/หน่วยงาน ที่มีเงินรายได้เป็นของตัวเอง ได้รักษาคนที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 พิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่มีอยู่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เงื่อนไขการจ้าง 
อัตราค่าจ้างและสวัสดิการโดยยึดถือและปฏิบัติตำมระเบียบ/ข้อบังคับพนักงำนมหำวิทยำลัยเงิน
งบประมำณแผ่นดินทุกประกำร 
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ข้อมูลประกอบการก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
 

(1) คณะ/หน่วยงาน ที่ประสงค์จะขอก าหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง
จากเงินรายได ้คณะ/หน่วยงาน สามารถด าเนินการได้โดยจัดท าขอมายังมหาวิทยาลัย  

(2) มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) วิเคราะห์ตรวจสอบการขอก าหนดอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของต าแหน่งพนักงานเงินรายได้ที่มีอัตราคนครอง  
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2554 และวงเงินค่าจ้างพนักงานเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน 

(3) เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงานพิจารณา 
ก าหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินรายได้เพ่ิมใหม ่

(4) เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติการ
ก าหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินรายได้เพ่ิมใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้าง 

(5) แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ คณะ/หน่วยงาน ทราบผลการพิจารณาการก าหนดกรอบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินรายได้เพ่ิมใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.8 ขั้นตอนการก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เพ่ิมใหม่ 

  

ผู้รับผิดชอบ 

คณะ/หน่วยงาน เสนอค าขอก าหนดอัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้เพิ่มใหม่ 

เงินรายได ้

มหาวิทยาลยั วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุป 
การก าหนดอัตราพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายได้เพิ่มใหม่ 

เงินราย 
 

คณะอนุกรรมการอัตราก าลังฯ 
(โดยกองแผนงาน) 

คณะ/หน่วยงาน 

แจ้งคณะ/หน่วยงานด าเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

กองแผนงาน 

กองแผนงาน 

ไม่อนุมัต ิ

แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ค.บ.ม.พิจารณาอนุมัติก าหนด
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายได้เพิ่มใหม่ 
 

เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังฯ พิจารณา 
การก าหนดอัตราพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายได้เพิ่มใหม่ 

การก าหนดอัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้เพิ่มใหม่ 

สิ้นสุด 

อนุมัติ 

กองแผนงาน 

ค.บ.ม. 
(โดยกองแผนงาน) 
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4.11 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

  มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการบริหารอัตราก าลัง หลังจากท่ีมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่ให้คณะ/หน่วยงานแล้ว จะมีการติดตามว่าอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรร คณะ/หน่วยงาน ได้สรรหา/คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งได้หรือไม่ มี
อัตราว่าง(มีเงิน) อยู่ที่คณะ/หน่วยงานใดบ้าง เพ่ือเป็นการตรวจสอบจากข้อมูลอัตราว่าง (มีเงิน) พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบอัตราว่าง (มีเงิน) จากฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่ให้กับคณะ/หน่วยงาน และทุกปี
มหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลอัตราว่าง (มีเงิน) ให้คณะ/หน่วยงานตรวจสอบว่า อัตราที่ว่าง (มีเงิน) ที่มีอยู่ใน
คณะ/หน่วยงานอยู่ในสถานะใด และว่างทั้งแต่เมื่อใด เพ่ือติดตามและบริหารงบประมาณแผ่นดินในหมวด
เงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเป็นการประเมินผลการ
จัดสรรอัตราให้กับคณะ/หน่วยงานด้วยว่า เมื่อได้รับการจัดสรรอัตราและคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง
ดังกล่าวไปแล้ว คณะ/หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพียงใด  

 

4.12 จรรยำบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

  ในการบริหารอัตราข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบควรยึดถือปฏิบัติ
ตามแนวทาง ข้อก าหนด ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เช่น การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
เพ่ิมใหม่ มหาวิทยาลัยจะใช้มูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางมหาวิทยาลัย 
ข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกับส าหรับทุกคณะ/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในการบริหารอัตราข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
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บทท่ี 5 

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงในกำรแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
 

 

5.1 ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 
 

1. การวางแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นการวางแผนใน
ระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากข้อมูลความต้องการของคณะ/หน่วยงาน ข้อมูลในอดีต ในปัจจุบันและ
งานที่คาดว่าจะขยายเพ่ิมขึ้นในอนาคต จ านวนข้าราชการที่จะลดลงโดยการเกษียณอายุราชการในอนาคต  
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวางแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผน
อัตราก าลังระยะ 4 ปี แต่การได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่ได้เป็นไปตามแผนอัตราก าลั งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดินด้วย ส่งผลให้กรอบอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้กับคณะ/หน่วยงานที่ผ่านมาไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณให้กับคณะ/หน่วยงานได้ท้ังหมด 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางแก้ไขในเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 

(ก) การวางแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ควรมีการ
วางแผนให้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง ที่ผ่านมาแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะไม่ได้รับการ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่จากส านักงบประมาณ แต่มหาวิทยาลัยมีคณะ/หน่วยงานที่เกิดขึ้น
ใหม่ตามมติสภามหาวิทยาลัยหลายคณะ/หน่วยงาน ซึ่งส านักงบประมาณจะจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้กับคณะ/หน่วยงาน ที่ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น ท าให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้วิธีการบริหาร
อัตราก าลังโดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวนมากกว่าอัตราที่ส านักงบประมาณ
จัดสรรอัตราให้ เพ่ือให้สามารถจัดสรรอัตราก าลังขั้นต่ าให้ได้ทุกคณะ/หน่วยงาน ตามภาระงานที่เกิดขึ้นจริง 

 
(ข) กรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผน

อัตราก าลังระยะ  4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติ  
รวมจ านวนทั้งสิ้น 728 อัตรา แต่เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรมีจ ากัด จึงสามารถจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินให้กับคณะ/หน่วยงาน ได้เพียง 472 อัตรา คงเหลือกรอบอัตราก าลังที่
ไม่ได้จัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงาน จ านวน 256 อัตรา ท าให้คณะ/หน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการเกลี่ยภาระงาน และบริหารอัตราในคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรที่มี
อยู่สามารถรับผิดชอบภาระงานได้ทั้งหมด แต่หากไม่สามารถเกลี่ยภาระงานได้ บางคณะ/หน่วยงานจ าเป็นต้อง
จ้างพนักงานเงินรายได้เพ่ือรับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อภาระข้อผูกพันเงินรายได้ของคณะ/
หน่วยงาน นั้นๆ  
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2. ในการเสนอเรื่องขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง  และการเปลี่ยนต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา คณะ/หน่วยงานส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลเพียงแค่ต้องการเปลี่ยน
เงื่อนไขการจ้าง เปลี่ยนต าแหน่ง แต่ไม่ให้ข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นที่แท้จริงของคณะ/หน่วยงาน จึงท าให้
บางครั้งไมไ่ด้รับอนุมัติการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง หรือเปลี่ยนต าแหน่ง  

 

 ตัวอย่าง(สมมติ) การขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างของภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขท่ี 0123 เงื่อนไขการจ้างเดิม “วุฒิ
ปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์” เป็น“วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก ทาง
วิทยาศาสตร์” เนื่องจากเปิดรับสมัครมาหลายครั้งแต่ไม่มีผู้สมัคร   

     จากข้อมูลของภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ให้ข้อมูลประกอบการขอเปลี่ยน
เงื่อนไขการจ้างไม่ครบถ้วน ซึ่งควรให้เหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง ดังนี้ 

- รายละเอียดการเปิดรับสมัครในต าแหน่งดังกล่าว เปิดรับมาแล้วกี่ครั้ง ระยะเวลาที่
เปิดรับสมัครในแต่ละครั้งนานเพียงใด จ านวนผู้ที่มาสมัครในแต่ละครั้ง 

- ความขาดแคลนของสาขาวิชา  
- ลักษณะของคณะ/หน่วยงาน เช่น เป็นหน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่ ความเข้มแข็ง

ทางวิชาการของหน่วยงาน ที่ตั้งของหน่วยงาน 
- ลักษณะของสาขาวิชา/หลักสูตร 
- การจัดการศึกษาสาขาวิชานั้นของมหาวิทยาลัยในประเทศ 
- จ านวนบุคลากรที่ท างานต าแหน่งนั้น พร้อมวุฒิการศึกษา  ที่ปฏิบัติงานจริง ที่ลา

ศึกษาต่อ รวมถึงอัตราว่าง (มีเงิน) ในสาขานั้นด้วย 
- จ านวนรายวิชา นักศึกษาลงทะเบียน จ านวนตอนที่เปิดสอน จ านวนชั่วโมงบรรยาย 

จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ เพ่ือค านวณจ านวนอาจารย์ที่เหมาะสม 
- อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

 เมื่อกองแผนงานขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากคณะ/หน่วยงาน ก็จะได้รับค าถามว่าจะต้องให้
เหตุผลประกอบการเปลี่ยนเงื่อนไขทุกข้อเลยหรือไม่ ถ้าไม่ครบสามารถเสนอขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างได้
หรือไม่ ซึ่งในข้อเท็จจริงคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงานจะพิจารณาเหตุผล
ความจ าเป็นในการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างเป็นรายกรณีไป ดังนั้น หากคณะ/หน่วยงานทีเ่สนอขอเปลี่ยนเงื่อนไข
การจ้างมายังมหาวิทยาลัยพิจารณาสามารถชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผล ความจ าเป็นได้ครบถ้วน ชัดเจน ก็จะเป็น
ประโยชน์กับคณะ/หน่วยงาน นั้นๆ  
  

  ดังนั้น หากภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขที่  0123 เงื่อนไขการจ้างเดิม “วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทาง
วิทยาศาสตร์” เป็น “วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก ทางวิทยาศาสตร์” ควรให้เหตุผลความ
จ าเป็น ดังนี้ 

- รายละเอียดการเปิดรับสมัครในต าแหน่งดังกล่าว เปิดรับมาแล้วกี่ครั้ง ระยะเวลาที่
เปิดรับสมัครในแต่ละครั้งนานเพียงใด จ านวนผู้ที่มาสมัครในแต่ละครั้ง 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ได้มีการประกาศรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0123 ไปแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้ 
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  ครั้งที ่ ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ผ่านการคัดเลือก 
1 14 มิถุนายน 2554 - 29 กรกฎาคม 2554 2 2 0 
2 1 กันยายน 2554 -  31 ตุลาคม 2554 1 1 0 
3 22 พฤศจิกายน 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 0 0 0 
4 13 มีนาคม 2555 - 15 พฤษภาคม 2555 1 1 0 

โดยมีการประกาศผ่านบอร์ดคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์, ผ่านสถานี
วิทยุและสื่อท้องถิ่นต่างๆ  ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่
เปิดสอนด้านสรีรวิทยา 

 

- ความขาดแคลนของสาขาวิชา  
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีความขาดแคลนอาจารย์ประจ าที่สามารถ

สอนระดับบัณฑิตศึกษาและท าวิจัยทาง Molecular Cell Physiology ซึ่งเป็นสาขาที่จ าเป็นและส่งเสริมให้
ภาควิชาฯ สามารถผลิตผลงานทางวิชาการระดับสูงและเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ  
พันธกิจในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัย รวมถึงอีก 2 ปี ข้างหน้าจะมีข้าราชการ
เกษียณอายุราชการจ านวน 2 ราย ท าให้เกิดความขาดแคลนมากขึ้น หากไม่มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 

 

- ลักษณะของคณะ/หน่วยงาน เช่น เป็นหน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่ ความเข้มแข็ง
ทางวิชาการของหน่วยงาน ที่ตั้งของหน่วยงาน 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบสอนวิชาพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาใน
ระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรับผิดชอบสอนวิชาต่าง ๆ ทางสรีรวิทยา
และสรีรวิทยาขั้นสูงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา 

 

- การจัดการศึกษาสาขาวิชานั้นของมหาวิทยาลัยในประเทศ 
ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาหรือ

ประสาทสรีวิทยาในประเทศไทยอยู่ทั้งสิ้น 5 สถาบัน ดังนี้ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ที่ผ่านมามีจ านวนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศมีประมาณ 3 คน ต่อ 
5 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับทุนมีต้นสังกัดการชดใช้ทุนหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่แล้ว 

 

- จ านวนบุคลากรที่ท างานต าแหน่งนั้น พร้อมวุฒิการศึกษา  ที่ปฏิบัติงานจริง ที่ลา
ศึกษาต่อ รวมถึงอัตราว่าง (มีเงิน) ในสาขานั้นด้วย 

ปัจจุบันภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจ าภาควิชาทั้งสิ้น 6 อัตรา 
(ข้าราชการ=2, พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน=3, อัตราว่าง (มีเงิน) =1) ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 5 ราย ไม่มีผู้ลาศึกษาต่อ และในปี 2556 จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จ านวน 1 อัตรา 
และปี 2557 จ านวน 1 อัตรา ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 มีภาระงานสอน ดังนี้ 

https://www.google.co.th/search?hl=en&client=firefox-a&hs=vwZ&rls=org.mozilla:en-US:official&q=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=YVRUUbadB87trQfcwICIBw&ved=0CC0QvwUoAA
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การค านวณศึกษาเต็มเวลา (FTES) และภาระงานสอน (Teaching Load) 
วิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที่ 2555 (ข้อมูลสมมติ) 

 

ล าดับ รหัส    (A) (B) (C) (D) (E) นักศึกษาเต็มเวลา ภาระงานสอน  

ท่ี วิชา ชื่อวิชา จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน นักศึกษาลง (FTES ) (Teaching Load ) 

      หน่วยกิต ตอน ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ ทะเบียนเรียน   

ระดับปริญญาตร ี   
1 338-315 สรีรวิทยาของสัตว์ 4 3 3 3 82 18.2 13.5 
2 338-312 สรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรม 3 1 3 0 30 5.0 3 
3 339-301 ปฏิบัติการสรีรวิทยาวิศวกรรม 1 5 0 3 17 0.9 7.5 
4 338-215 ชีววิทยาและพยาธิวิทยา 6 2 5 2 58 19.3 12 
5 338-213 สรีรวิทยานักศึกษาเทคนิค 3 1 3 0 60 10.0 3 
6 338-203 ปฎิบัติการสรีรวิทยา  1 1 0 4 50 2.8 2 

รวมระดับปรญิญาตร ี 56.2 41.0 

ระดับบณัฑติศึกษา   
1 338-518 สรีรวิทยา 2 3 1 3 0 10 2.5 3 
2 338-517 สรีรวิทยา 1 3 1 3 0 9 2.3 3 
3 339-549 สรีรวิทยาระบบเลือด* 2 1 2 0 8 1.3 2 
4 339-547 สรีรวิทยาของเซลล์โมเลกุล 3 1 3 0 9 2.3 3 
5 339-647 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบ 2 1 2 0 10 1.7 2 

รวมระดับบณัฑิตศึกษา 10.1 13.0 

50 
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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารงานด้านอัตราก าลังของคณะ/หน่วยงาน     

แตกต่างกัน บางคณะ/หน่วยงานมอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนบางคณะ/หน่วยงาน
มอบหมายให้งานนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ  เมื่อกองแผนงานประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมประสบ
ปัญหาว่าอีกฝ่ายรับผิดชอบและไม่สามารถให้ข้อมูลได้  จึงท าให้มหาวิทยาลัยไม่มีข้อมูลครบถ้วน
ประกอบการพิจารณา  

ตัวอย่างเช่น กรณีการขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อกอง
แผนงานได้รับเอกสารการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างจากคณะ/หน่วยงาน และตรวจสอบแล้วพบว่าคณะ/
หน่วยงานไม่ได้ให้รายละเอียดครบถ้วน กองแผนงานจะประสานไปยังหน่วยงานที่เสนอเรื่องมา   

(ก) หากงานนโยบายและแผนรับผิดชอบเสนอเรื่องเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างมายัง
มหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อกองแผนงานตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ให้รายละเอียดการเปิดรับสมัครใน
ต าแหน่งดังกล่าวว่าเปิดรับมาแล้วกี่ครั้ง ระยะเวลาที่เปิดรับสมัครในแต่ละครั้งนานเพียงใด จ านวนผู้ที่มา
สมัครในแต่ละครั้งมีเท่าใด จึงประสานข้อมูลเพ่ิมเติมไปยังงานนโยบายและแผนของคณะ/หน่วยงาน นั้น 
แต่ปรากฎว่าบางคณะ/หน่วยงานเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ ไม่สามารถหาข้อมูล
ดังกล่าวให้ได้โดยให้เหตุผลว่างานการเจ้าหน้าที่คณะรับผิดชอบ  

(ข) หากงานการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเสนอเรื่องเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างมายัง
มหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อกองแผนงานตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ให้รายละเอียด จ านวนรายวิชา 
นักศึกษาลงทะเบียน จ านวนตอนที่เปิดสอน จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ เพ่ือ
ค านวณหานักศึกษาเต็มเวลา หน่วยชั่วโมงและค านวณหาจ านวนอาจารย์ที่เหมาะสม จึงประสานข้อมูล
เพ่ิมเติมไปยังยังงานการเจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงาน นั้น แต่ปรากฎว่าบางคณะ/หน่วยงานเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ ไม่สามารถหาข้อมูลดังกล่าวให้ได้โดยให้เหตุผลว่างานนโยบายและ
แผนเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว 

ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นคณะ/หน่วยงาน ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่างานใด
รับผิดชอบข้อมูลจัดท าข้อมูลใด และในการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องต่างๆ งานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาควรรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนท าสรุปภาพรวมของคณะ/หน่วยงานเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมากองแผนงานต้องประสานเพ่ือขอข้อมูลไปทั้งสองงาน
โดยตรง และในหลายๆ ครั้งต้องประสานไปขอข้อมูลไปภาควิชาหรืออาจารย์ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 

 
4. งานอัตราก าลังประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอนและไม่ได้สิ้นสุดที่

หน่วยงานเดียว ดังนั้น เมื่อคณะ/หน่วยงาน เสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัยพิจารณาก็ประสงค์จะทราบ
ค าตอบเรื่องดังกล่าวจากกองแผนงาน หากเป็นเรื่องที่สิ้นสุดที่กองแผนงาน กองแผนงานสามารถให้
ค าตอบได้อย่างชัดเจน แต่ในบางเรื่องไม่ได้สิ้นสุดที่กองแผนงาน จึงไม่สามารถให้ค าตอบที่สร้างความ
ชัดเจนให้กับคณะ/หน่วยงานได้ เนื่องจากงานการบริหารอัตราก าลังจะเกี่ยวเนื่องกับงานในกองการ
เจ้าหน้าทีด่้วย  

 



52 
 

 
บางกรณีจะสอบถามว่าเรื่องที่เสนอมาจะเข้าที่ประชุมเมื่อใด เพราะส่งเรื่องมานาน

แล้ว การแก้ปัญหานี้กองแผนงาน ได้แจ้งปฏิทินการประชุมงานด้านอัตราก าลังอย่างเป็นทางการ ส่งอีเมล์
ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของทุกคณะ/หน่วยงาน รวมถึงเผยแพร่ปฏิทินการประชุมดังกล่าว
ไว้ในเว็บไซต์กองแผนงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในทุกคณะ/หน่วยงานทราบ แต่บางคณะ/
หน่วยงาน อาจจะไม่ได้ให้ความส าคัญกับปฏิทินการประชุมดังกล่าว ท าให้บางครั้งเสนอเรื่องมายัง
มหาวิทยาลัยพิจารณาหลังจากปิดรับวาระการประชุมในเดือนนั้นแล้ว ท าให้เรื่องดังกล่าวล่าช้าเนื่องจาก
กองแผนงานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป 

 

ส าหรับกรณีที่เป็นปัญหามากที่สุดคือการโอนข้าราชการไปต่างสังกัดเนื่องจากต้อง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 3 ที่ประชุม ได้แก่  

1) คณะท างานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการย้ายของบุคลากร ในเชิงระบบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามก าหนดการประชุมทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือนมกราคม เดือนมีนาคม 
เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน 

2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ตามก าหนดการประชุมทุกวันศุกร์แรกของเดือน 

3) สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการโอน 
 

ที่ประชุมคณะท างานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบ และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) กองแผนงานจะเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบเสนอเรื่องให้ทั้งสองที่ประชุมพิจารณาโดยตรง กองแผนงานจึงสามารถให้ค าตอบแก่คณะ/
หน่วยงาน ได้อย่างชัดเจนว่าหากเสนอเรื่องการโอนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจะเสนอให้ทั้งสองที่ประชุม
พิจารณาได้ในการประชุมคราวใด แต่หลังจากที่ประชุมทั้งสองพิจารณาเรียบร้อยแล้ว กองการเจ้าหน้าที่
จะเป็นผู้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการโอน ซึ่งกองแผนงานไม่สามารถให้
ค าตอบได้ว่ากองการเจ้าหน้าที่จะเสนอเรื่องการโอนให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในการประชุม
คราวใด  

 

การแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น กองแผนงานได้หารือความชัดเจนไปยังกองการ
เจ้าหน้าที่ว่าจะมีแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องการโอนเมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
(ค.บ.ม.) พิจารณาแล้วอย่างไร ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่เห็นควรที่จะเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
การโอนเดือนถัดไปหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) แต่ใน
ข้อเท็จจริงบางกรณีไม่ได้ด าเนินการตามนั้น ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้โอน จึงให้คณะ/
หน่วยงาน ที่เสนอเรื่องการโอนสอบถามการโอนว่าจะเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวใดจาก
กองการเจ้าหน้าที่โดยตรง 

 
 

https://www.google.co.th/search?hl=en&client=firefox-a&hs=vwZ&rls=org.mozilla:en-US:official&q=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=YVRUUbadB87trQfcwICIBw&ved=0CC0QvwUoAA
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5. ปัญหาในการบริหารจัดการอัตราก าลังในภาพรวมมหาวิทยาลัย  เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ในหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมใหม่ แต่มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะ/
หน่วยงานใหม่ ซึ่งคณะ/หน่วยงานใหม่ จ าเป็นต้องได้รับการจัดสรรอัตราเพ่ิมใหม่ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่
สามารถจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมใหม่ ได้ตามความต้องการของ
คณะ/หน่วยงาน 

ดังนั้น การจัดตั้งคณะ/หน่วยงานใหม่ มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ ว่าเป็นไปตามความต้องการของประเทศ ความต้องการของประชาคมอาเซียน 
ความต้องการของตลาด และควรได้รับการรับรองการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่จาก
ส านักงบประมาณ เพ่ือให้มีความพร้อมในการเปิดคณะ/หน่วยงานใหม่ นั้น  

แต่หากมหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรอัตรพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
เพ่ิมใหม ่แต่มีความจ าเป็นต้องจัดตั้งคณะ/หน่วยงานใหม่ ควรมีแนวทางในการบริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 

(ก) คณะ/หน่วยงานใหม่ จะต้องเป็นคณะ/หน่วยงานที่มีรายได้เป็นของตัวเอง และ
สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ 100% รวมถึงมรีูปแบบการบริหารงานแบบนอกระบบ  

(ข) คณะ/หน่วยงานใหม่ ควรจัดตั้งจากคณะ/หน่วยงานเดิมที่มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการอยู่แล้ว เพ่ือให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

(ค) ควรมีการทบทวนหลักสูตร/ สาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ว่ามี
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาเท่าใด หลักสูตร/ สาขาใด ควรมีการหลอมรวมตามภารกิจจริงใน
ปัจจุบัน หรือยุบเลิกการจัดการเรียนการสอนในบางหลักสูตร/สาขาวิชา  

 
6. ปัญหาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กองแผนงาน 

ไม่สามารถสร้างแบบสอบถาม (Query) ข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยมาใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้บางครั้งประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลและประมวลผลข้อมูลบุคลากร 

 

ปัจจุบันโปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากรกองแผนงานเรียกใช้ผ่านโปรแกรม Microsoft 
Access ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management 
System: RDBMS) ภาษาที่ใช้ส าหรับสอบถามหรือจัดการฐานข้อมูล คือภาษา SQL (Structured Query 
Language) ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้ที่สร้างแบบสอบถามจะต้องทราบความสัมพันธ์ (Relationship) 
ของแต่ละตาราง (Table) ซึ่งผู้ออกแบบได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูลไว้แล้ว  
และการเรียกข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลที่ประกอบด้วยหลายตาราง หรือใช้การสร้างแบบสอบถามได้จาก
ความความสัมพันธ์ ของแต่ละตาราง  
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ปัญหาที่เกิดข้ึนมาจาก 2 สาเหตุหลักคือ   
(ก) ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากรค่อนข้างยุ่งยาก แม้ว่าจะมี

คู่มือการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ตาม เจ้าหน้าที่กองแผนงานไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้  
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวให้ กรณี
โปรแกรมมีปัญหาการใช้งานจะต้องใช้เวลาหลายเดือน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรม
ฐานข้อมูลบุคลากรมีภารกิจรัดตัว การแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองแผนงานได้ขอให้ศูนย์
คอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หากเครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหา
สามารถใช้อีกเครื่องหนึ่งได ้

 

(ข) โปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้ออกแบบระบบ
ได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลและรายงานส าเร็จรูปค่อนข้างครบถ้วน 
รวมถึงอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานระบบสามารถสร้างแบบสอบถามเพ่ือเรียกใช้ข้อมูลได้ตามความ
ต้องการ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากกองแผนงานในฐานะผู้ใช้งานฐานข้อมูลไม่ได้ทราบรายละเอียดและ
ความสัมพันธ์ของตารางทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น เจ้าหน้าที่กองแผนงานจึงไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่มีความ
เชื่อมโยง และซับซ้อนได้ การแก้ปัญหาในเบื้องต้นกองแผนงานจะสุ่มทดลองสร้างแบบสอบถามจนกว่าจะ
ได้แบบสอบถามที่ถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากในการด าเนินการ เพ่ือให้การท างานในส่วนนี้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาได้โดยการจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมและ
สร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรมเผยแพร่อย่างเป็นทางการ เพ่ือเจ้าหน้าที่กองแผนงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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5.2 ข้อเสนอแนะ  

1. ในการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอนุมัติกรอบตามแนวโน้มการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวด 
เงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมด้วย เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้ตามกรอบ
อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้กับคณะ/หน่วยงาน
ได้ใกล้เคียงกันมากที่สุด และผลักดันให้คณะ/หน่วยงาน ใหม่ของมหาวิทยาลัยได้รับอัตราใหม่จากส านัก
งบประมาณ หากไม่สามารถด าเนินการได้ควรเป็นคณะ/หน่วยงานในก ากับ หรือเกิดจากหน่วยงานที่มี
ความเข็มแข็งโดยที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิม  

2. ในการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องต่างๆ คณะ/หน่วยงานควรแนบเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารที่คณะ/หน่วยงาน พิจารณาแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ ที่จะช่วยให้คณะท างานชุด
ต่างๆ พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นของคณะ/หน่วยงาน อย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส าหรับคณะ/
หน่วยงานมากที่สุด 

3. คณะ/หน่วยงาน ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องโดยตรง ในการเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องต่างๆ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาควรรวบรวมข้อมูลจากงานต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนท าสรุปภาพรวมของคณะ/หน่วยงานเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาในเรื่องนั้นๆ 

4. ในการจัดตั้งคณะ/หน่วยงานใหม่ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความพร้อมของทุกด้าน 
เช่น ท าเลที่ตั้ง งบประมาณ บุคลากร ก่อนมีการเห็นชอบให้เปิดคณะ/หน่วยงานใหม่ และมหาวิทยาลัย
ควรมีการทบทวนภารกิจบางสาขา/บางหลักสูตรที่ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อย
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดควรพิจารณา/ทบทวนปิดบางหลักสูตรไปพร้อมกันด้วยกัน เพ่ือบริหารทรัพยากรที่
มหาวิทยาลัยมีอยูอ่ย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เมื่อคณะ/หน่วยงาน บุคลากรทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถติดตามเอกสาร
มติจากท่ีประชุมต่างๆได้จากแผนภาพแสดงขั้นตอนการท างาน และคณะ/หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ทราบข้อมูลข้างต้นด้วย  

6. การวิเคราะห์อัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุน อาจจะมีการทบทวนเกณฑ์
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์อาจจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น เชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลภาระงานอาจารย์ (Load Unit)  

7. สถานการณ์ด้านอัตราก าลังในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีต การจัดท ามาตรการ
ปรับโครงการสร้างก าลังคนมหาวิทยาลัย ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและ
สถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

8. เนื่องจากระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารอัตราก าลังมีการเปลี่ยนแปลง การจัดท า
คู่มือบริหารอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ควรมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ทุกปี
เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์และเกิดประโยชน์ส าหรับผู้ที่น าไปศึกษาและอ้างอิง 
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มำตรกำรข้อ 1  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
แก่คณะ/หน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

 

มำตรกำรปรับโครงสร้ำงก ำลังคนของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2559 

---------------------------------- 
 

 
 
 
 
แนวทางที่ 1 สนับสนนุการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวทิยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
  สายวชิาการ เพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยไปเปน็มหาวิทยาลัยเนน้วจิัย 

1) การจัดสรรอัตราใหม่จะก าหนดเงื่อนไขการจ้าง ดังนี้ 
1.1) ทุกสาขาวิชาที่มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก/เทียบเท่าในประเทศ จะก าหนด

เงื่อนไขการจ้างเป็น “วุฒิปริญญำเอก/เทียบเท่ำ” 
1.2) สาขาวิชาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ที่ไม่มีกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำเอก/เทียบเท่ำในประเทศ 
จะก าหนดเงื่อนไขการจ้างเป็น “วุฒิปริญญำเอก/เทียบเท่ำ หรือปริญญำโท แผน 
ก” ยกเว้น สาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ 
ซึ่งต้องรองรับนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ท าสัญญาฯ 

1.3) สาขาวิชาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ไม่มีการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกในประเทศ จะก าหนดเงื่อนไขการจ้างเป็น “วุฒิปริญญำเอก/
เทียบเท่ำ หรือปริญญำโท แผน ก หรือปริญญำโท ที่มีผลงำนวิจัยหรือมีผลงำน
ทำงวิชำกำรที่เทียบได้กับงำนวิจัย” 

1.4) สาขาวิชาในกลุ่มภาษาศาสตร์ ที่ไม่มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกในประเทศ 
จะก าหนดเงื่อนไขการจ้างเป็น “วุฒิปริญญำเอก/เทียบเท่ำ หรือปริญญำโท แผน 
ก หรือปริญญำโท ที่มีผลงำนวิจัยหรือมีผลงำนทำงวิชำกำรที่เทียบได้กับ
งำนวิจัย หรือ ปริญญำตรี เกียรตินิยมอันดับ 1” 

 ทั้งนี้ เมื่อคณะ/หน่วยงานได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อ 1.1) 
หรือ 1.2) หรือ 1.3) หรือ 1.4) แล้วแต่กรณีแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้ง และเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่
สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีคุณภาพได้ คณะ/หน่วยงานสามารถจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
การจ้างได้ โดยให้น าเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน พิจารณาเป็นรายกรณี 
 อนึ่ง หากบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า 
จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ ที่ไม่ใช่
วุฒิปริญญาเอก โดยจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (หรือเทียบเท่าแล้วแต่กรณี) 
 และเมื่ออัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน ต ำแหน่งอำจำรย์ว่ำงลง
ทุกอัตรำให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ้ำงเป็นเงื่อนไขกำรจ้ำงตำมข้อ 1)  
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2) จัดสรรอัตราใหม่เพื่อรองรับนักเรียนทุนรัฐบาลหรือทุนอ่ืนๆ ซึ่งได้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก/เทียบเท่า ตามภาระผูกพันตามสัญญา โดยจะก าหนดเงื่อนไขการจ้าง ตาม
ชื่อทุน และชื่อนักเรียนทุน โดยจะจัดสรร (ก าหนดเลขที่อัตรา) ให้กับคณะ/หน่วยงาน เมื่อ
นักเรียนทุนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน และเมื่ออัตรานักเรียนทุนดังกล่าวว่างลง 
มหาวิทยาลัยจะยุบเลิกการใช้อัตราดังกล่าวทันที 

 

3) พิจารณาจัดสรรอัตราใหม่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อรองรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดินชาวต่างประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือ ปริญญาโท เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตใน
หลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

4) พิจารณาจัดสรรอัตราใหม่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อรองรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ และพร้อมจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน ตามกรอบ
มาตรฐานภาระงานที่สอดคล้องตามศาสตร์และภารกิจของคณะ/หน่วยงาน ในกรณีที่
สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก/เทียบเท่า มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 

5) สนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ สามารถรับโอนข้าราชการ (เฉพาะข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา) แทนการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน โดย
ข้าราชการที่รับโอนมาจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอก/เทียบเท่ำ หรือมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ ต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ยกเว้นวิทยาเขตปัตตานี ที่สามารถรับการโอนข้าราชการต่างประเภทจาก
ส่วนราชการอ่ืนมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะตวั 
โดยมีเงื่อนไขว่ำต้องปฏิบัติงำนในต ำแหน่งวิชำกำรซึ่งท ำหน้ำที่สอนและวิจัยเท่ำนั้น 

 

แนวทางที่ 2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สำยวิชำกำร 
ให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง และ/หรือทั้งสองเกณฑ์ประกอบกัน 
ดังนี้ 
1) เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด คือ 

สำขำวิชำ อัตรำส่วน 100% คิดอัตรำส่วน 80% 

ระดับอนุปริญญำและปรญิญำตรี   
(1) ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู 1 : 22.5 1 : 18 
(2) มนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววทิยา 1 : 27 1 : 21.6 
(3) วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ 1 : 12 1 : 9.6 
(4) นิติศาสตร ์ 1 : 27 1 : 21.6 
(5) การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ 1 : 27 1 : 21.6 
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สำขำวิชำ อัตรำส่วน 100% คิดอัตรำส่วน 80% 

(6) สังคมและพฤติกรรมศาสตร ์ 1 : 27 1 : 21.6 
(7) การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ 1 : 27 1 : 21.6 
(8) การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร 1 : 27 1 : 21.6 
(9) คหกรรมศาสตร์ 1 : 27 1 : 21.6 
(10) ธุรกิจบริการ 1 : 27 1 : 21.6 
(11) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1 : 15 1 : 12 
(12) คณิตศาสตร์และวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1 : 15 1 : 12 
(13) แพทยศาสตร์และวิชาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 1 : 6 1 : 4.8 
(14) เภสัชศาสตร ์ 1 : 6 1 : 4.8 
(15) สัตวแพทยศาสตร ์ 1 :  5.25 1 :  4.2 
(16) วิศวกรรมศาสตร์  1 : 15 1 : 12 
(17) สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 1 : 6 1 : 4.8 
(18) การอาชีวะ หัตถกรรม และอุตสาหกรรม 1 : 15 1 : 12 
(19) การขนส่งและการคมนาคม 1 : 15 1 : 12 
(20) เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และประมง 1 : 15 1 : 12 
(21) อ่ืน ๆ 1 : 27 หรือ  

1 : 15 แล้วแต่กรณี 
1 : 21.6 หรือ  

1 : 12 แล้วแต่กรณี 
ระดับบัณฑิตศึกษำ   

(1) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 1 : 15 1 : 12 
(2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 : 7.5 1 : 6 
(3) แพทยศาสตร์และวิชาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
** ทั้งนี้ไมน่ับรวมรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

1 : 6 1 : 4.8 

 

2) เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อภาระงานสอนของอาจารย์ (Teaching Load)  ดังนี้ 
2.1) สอนระดับปริญญาตรีหรือต่ ากวา่ ใช้เกณฑ์ 10 หน่วยชั่วโมง/สปัดาห์  

หรือ 30 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์ (คิด 80% ใช้เกณฑ์ 8 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์) 
2.2) สอนระดับบัณฑิตศึกษา  ใช้เกณฑ์ 6 หน่วยชั่วโมง/สปัดาห์ 

(คิด 80% ใช้เกณฑ์ 4.8 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

สำขำวิชำ อัตรำส่วน 100% คิดอัตรำส่วน 80% 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 1 : 10 1 : 8 
ระดับบัณฑิตศึกษา 1 : 6 1 : 4.8 

การคิดภาระงานสอน 
- การสอนภาคบรรยาย 

1 ชั่วโมงสอนบรรยาย = 1 หน่วยชั่วโมง = 3 ชั่วโมงท าการ 
- การสอนภาคปฏบิัติการ 

2 ชั่วโมงสอนปฏิบัติการ = 1 หน่วยชั่วโมง = 3 ชั่วโมงท าการ 
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มำตรกำรข้อ 2  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน        
สายปฏิบัติการวิชาชีพ แก่คณะ/หน่วยงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

3) เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อรายวิชาที่เปิดสอน  
อาจารย์ 1 คน  รับผิดชอบสอน 2 รายวิชา (นับรายวิชาตามรหัสวิชา) 
 

4) การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สายวิชาการ เกณฑ์ตำม
ข้อ 1) และข้อ 2) ให้คิดภาระงานสอนเพียงร้อยละ 80 ของ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ
ได้ท างานวิจัยมากข้ึน 
 

5) สนับสนุนให้มีการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ  และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

6) พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สายวิชาการ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ให้กับหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ ที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ทั้งนี้ กองแผนงานได้วิเคราะห์แล้วว่าอัตราก าลังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร) และพร้อมท าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 
แนวทางที่ 1 มหาวิทยาลัยจะจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สายปฏิบัติการ

วิชาชีพ ในต าแหน่งที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ส าหรับต าแหน่งที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นต าแหน่งที่รับผิดชอบงานในฐานะผู้ช่วยปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพ ถ้ามีความจ าเป็นให้คณะ/หน่วยงานจ้างด้วยเงินรายได้หรือจ้างเหมาแล้ว แต่
ลักษณะงาน เว้นแต่ บางต าแหน่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และหากไม่จัดสรรจะส่งผลกระทบ
ต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 

แนวทางที่ 2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ ต าแหน่งในกลุ่มวิชาชีพทั่วไป ที่ปฏิบัติงานช่วยอ านวยการ (เฉพาะส่วนที่
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น คณะแพทยศาสตร์ ไม่รวมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไม่รวมสถานีวิจัย) เพิ่มให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยมีแนวทางในการ
พิจารณา ดังนี้ 
1) ก าหนดจ านวนอัตราข้าราชการสายสนับสนุน และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ที่ปฏิบัติงานช่วยอ านวยการ ให้มีอัตราส่วนต่ออาจารย์ เท่ากับ 1 : 2.85 ส าหรับ
คณะ/ หน่วยงานที่ได้รับการกระจายงานจากวิทยาเขต 

2) จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ปฏิบัติงานช่วยอ านวยการ 
เพิ่มให้กับคณะ/หน่วยงาน ที่มีอัตราส่วนอัตราข้าราชการสายสนับสนุน และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ปฏิบัติงานช่วยอ านวยการ ต่ออาจารย์ มากกว่า 1 
: 2.85 ตามความเหมาะสม 
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3) จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ปฏิบัติงานช่วยอ านวยการ 

ให้กับคณะ/หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ ในจ านวนมาตรฐานขั้นต่ าของจ านวนที่พึงมี เพื่อให้งาน
ด าเนินการได้ 
 

4) จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ปฏิบัติงานช่วยอ านวยการ 
ให้กับวิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง  ตามโครงสร้างการ
บริหารจัดการงานช่วยอ านวยการ แบบรวมศูนย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงาน 

 
แนวทางที่ 3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ ต าแหน่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพิ่มให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

 

1) ศูนย์ หรือส านัก ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีทักษะและ
ความสามารถสูง จะพิจารณาจัดสรรอัตราเพิ่มให้ตามความจ าเป็นของภาระงาน 
 

2) จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
เพิ่มให้คณะ/หน่วยงานตามความเหมาะสมของภาระงาน  
 

3) จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
ให้กับคณะ/หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่/วิทยาเขตภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง ตามโครงสร้าง
การบริหารจัดการงานในห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ ในจ านวนที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระงาน 
 

4) จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพิ่มตามนโยบายของรัฐที่ให้ด าเนินการเฉพาะเรื่อง และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

 
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาข้าราชการสายสนับสนุน ที่มีความรู้ความสามารถและมี

ศักยภาพพร้อมให้ย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเป็น สายวิชาการ ตามความต้องการของคณะ/
หน่วยงาน เมื่อข้าราชการสายสนับสนุนผ่านการทดลองและผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งอาจารย์ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยคณะ/หน่วยงานที่
รับย้ายต้องมีอัตรารองรับพร้อมจัดสรรคืนแก่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 

 
แนวทางที่ 5 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ทดแทน

อัตราข้าราชการ ที่ลาออก โอนย้าย เกษียณอายุราชการ หรือว่างลงโดยสาเหตุอ่ืน ๆ ตาม
ความต้องการของหน่วยงาน และความจ าเป็นเหมาะสมของภาระงาน 
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มำตรกำรข้อ 3  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน การย้ายหรือเกลี่ยอัตราก าลังของข้าราชการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือพัฒนาวิทยาเขตให้มีความเข้มแข็ง
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

 

มำตรกำรข้อ 4  ให้คณะ/หน่วยงานปรับระบบบริหารจัดการงานช่วยอ านวยการ 
และงานในห้องปฏิบัติการ เป็นแบบรวมศูนย์  โดยให้มีขนาดท่ีไม่ใหญ่จนเกินไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
แนวทางที่ 1   สนับสนุนการย้ายของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ทุกสาย

งานตามความจ าเป็น ระหว่างวิทยาเขต ยกเว้น กำรย้ำยเข้ำวิทยำเขตหำดใหญ่ 
 

แนวทางที่ 2   การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ระหว่าง
คณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางที่ 1 ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนภายในคณะ/หน่วยงาน ให้เหมาะสม

ตามภาระงาน  
 
แนวทางที่ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุน คณะ/หน่วยงานที่ปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น

ภาควิชา และมีความพร้อมที่จะยุบรวมภาควิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 
แนวทางที่ 3 คณะ/หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ ให้ทบทวนการแบ่งโครงสร้างทางวิชาการในรูปแบบของภาควิชา 

โดยหารูปแบบอ่ืนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากกว่าการจัดแบ่งเป็นภาควิชา และ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนอัตราก าลังตามความเหมาะสม ตามโครงสร้างที่ได้รับความ
เห็นชอบ 

 
แนวทางที่ 4 วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ให้บริหารจัดการงานช่วยอ านวยการ 

และงานในห้องปฏิบัติการ เป็นแบบรวมศูนย์  ทั้งนี้ แต่ละวิทยาเขตสามารถเสนอรูปแบบการ
บริหารแบบรวมศูนย์ ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และความไม่ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

 

**************************************************************  
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แบบฟอร์มกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังระยะ 4 ปี 

แผนอัตรำก ำลังพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน  
 (แผนอัตรำก ำลัง ระยะ 4 ปี) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.    

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
คณะ/หน่วยงำน ............................. 
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รำยละเอียดแบบฟอร์มต่ำงๆ 
  

แบบฟอร์มที่ 1 ให้กรอกข้อมูลประวัติ /ความเป็นมา พัฒนาการของคณะ/หน่วยงาน  
   และแผนพัฒนาคณะ/ หน่วยงาน โดยสรุปความยาวไม่เกิน 1-2 หน้า 

แบบฟอร์มที่ 2 ให้กรอกวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยสรุป 
แบบฟอร์มที่ 3 ให้กรอกโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศ 

มหาวิทยาลัย และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปฏิบัติงานจริง  
แบบฟอร์มที่ 4 ให้ระบุประเภทหลักสูตรว่าเป็นหลักสูตรประเภทปกติ หรือ ภาษาอังกฤษ /

นานาชาติ  หรือ หรือโครงการพิเศษ  
แบบฟอร์มที่ 5 ให้กรอกข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดสอนในปีการศึกษาในอีก 4 ปี  

ข้างหน้า พร้อมให้ระบุประเภทของหลักสูตร และจ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะ 
เปิดรับในแต่ละปีการศึกษา 

แบบฟอร์มที่ 6 ให้กรอกข้อมูลจ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบันทุกประเภท  
  โดยจ าแนกตามหน่วยงานและชื่อต าแหน่ง 
แบบฟอร์มที่ 7 ให้คณะ/หน่วยงานกรอกข้อมูลข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ 

ในช่วงปีงบประมาณ ในอีก 4 ปีข้างหน้า 
แบบฟอร์มที่ 8 ข้อมูลภาระงานสอนในปีการศึกษาปัจจุบัน คณะ/หน่วยงาน ไม่จ าเป็นต้อง

กรอกข้อมูลในฟอร์มนี้  กองแผนงานสามารถประมวลผลข้อมูลได้จาก
ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย แต่หากคณะ/หน่วยงาน
ประสงค์จะกรอกข้อมูลในส่วนนี้ก็สามารถด าเนินการได้ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ของถูกต้องของข้อมูลร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 

แบบฟอร์มที่ 9 ให้ประมาณการข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาในช่วงปีงบประมาณ  
ในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยประมาณการจากจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับเพ่ิม 
ในแต่ละปีและให้ประมาณการเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ 
ที่ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ 

แบบฟอร์มที่ 10 ให้กรอกสรุปจ านวนอัตราที่ขอก าหนดกรอบอัตราก าลัง ในอีก 4 ปีข้างหน้า 
ในแต่ละปีงบประมาณ โดยจ าแนกตามหน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง สายวิชาการ/
ปฏิบัติการวิชาชีพ 

แบบฟอร์มที่ 11 -14   
ให้กรอกค าขอก าหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปีที่ 1 -4  

  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นโดยสรุป ส่วนค าชี้แจงเพิ่มเติม 
ให้ท าเป็นเอกสารเพ่ิมเติม 

 

* ทั้งนี้ในการจัดท ากรอบอัตราก าลังมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยจะส่ง
แบบฟอร์มการจัดท าให้คณะ/หน่วยงาน อีกครั้งหนึ่ง 



 
 

แบบค ำขอก ำหนดกรอบอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัยงบประมำณแผ่นดิน ตำมแผนอัตรำก ำลังระยะ 4 ปี 
คณะ ........................ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ............ 
 

ภาควิชา/แผนกวิชา ล าดับ   จ านวนอัตราเดิมที่มีอยู่ในปัจจบุัน เหตุผลและความจ าเป็นโดยสรุป 
ช่ือต าแหน่ง ความ จ านวน เงื่อนไขการจ้าง ข้าราชการ พนักงาน ม. และการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา 

ที่ขอก าหนดเพิ่มใหม ่ ส าคัญ   (คนครอง) (คนครอง) (ว่าง) ภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต 
ภาควิชา......        

- อาจารย ์   วุฒิปริญญาเอก...     
        
        
        
        
        
        
        
        
 
หมายเหต ุ  จ านวนอัตราเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้กรอกข้อมูลจ านวนอัตราเดมิที่มี ของต าแหน่งท่ีขอก าหนดเพิ่มใหม ่ทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

               เช่น ขอก าหนดต าแหน่ง อาจารย์  ให้กรอกข้อมูลจ านวนต าแหน่งอาจารย์ทีม่ีในปัจจุบันทัง้หมด หรือ ขอก าหนดต าแหน่งท่ีปฏิบัติงานอ านวยการ 

               ให้กรอกข้อมูลอัตราเดิม เช่น ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ข้าราชการ) นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงาน) ที่มีอยู่ในปัจจุบันท้ังหมดด้วย 
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“ตัวอย่ำง” 
แบบค ำขอก ำหนดกรอบอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัยงบประมำณแผ่นดิน ตำมแผนอัตรำก ำลังระยะ 4 ปี 

คณะวิทยำศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2556 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ล าดับ  

 จ านวนอัตราเดิมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เหตุผลและความจ าเป็นโดยสรุป 

ช่ือต าแหน่ง ความ จ านวน เงื่อนไขการจ้าง ข้าราชการ พนักงาน ม. และการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา 
ที่ขอก าหนดเพิ่มใหม ่ ส าคัญ   (คนครอง) (คนครอง) (ว่าง) ภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต 

ภำควิชำฟิสิกส์  2      
   -  อาจารย์ 1 

 
 

1 วุฒิปริญญาเอกทาง
ฟิสิกส์หรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5 4 1 เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
เลขที่ 0499  ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2556 
โดยจะมอบหมายให้รับผิดชอบงานสอนระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศกึษา รวมถงึงานวิจัยด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส ์
โดยเม่ือค านวณอาจารย์ที่เหมาะสม ควรมีอาจารย์ดังนี้ 

1. อาจารย์ต่อรายวิชา = 8 อัตรา 
2. อาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา = 15 อัตรา 
3. จ านวนอาจารย์ต่อภาระงานสอน = 11 อัตรา 

(รายละเอียดการวิเคราะห์ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 
   -  อาจารย์ 1 

 
 
 

1 วุฒิปริญญาเอกทาง
ฟิสิกส์หรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5 4 1 เพื่อรองรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์  
รายของนายก นามสมมติ คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2558 
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แบบฟอร์มค ำนวณศึกษำเต็มเวลำ (FTES) และภำระงำนสอน (Teaching Load) 
ภาควิชา...............  คณะ.................................   ภาคการศึกษาท่ี .. ..  ปีการศึกษาที่ ……….. 

(ต้องการวิเคราะห์สาขาใด ใส่ข้อมูลตามรายวิชาที่เปิดสอน+นักศึกษาลงทะเบียนจริง ในสาขานั้น) 
ล าดับ รหัส    (A) (B) (C) (D) (E) นักศึกษาเต็มเวลา ภาระงานสอน  

ที ่ วิชา ช่ือวิชา จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน นักศึกษาลง (FTES ) (Teaching Load ) 

      หน่วยกิต ตอน ช่ัวโมงบรรยาย ช่ัวโมงปฏิบัต ิ ทะเบียนเรียน   

ระดับปรญิญำตร ี  = [(A) x (E) ]/18 =[(C)+ (D)/2] x (B)  
          
          

          
          

รวมระดับปริญญำตรี 0.0 0.0 

ระดับบัณฑิตศึกษำ = [(A) x (E) ]/12 =[(C)+ (D)/2] x (B)  
          
          

รวมระดับบัณฑติศึกษำ 0.0 0.0 
 
  หมายเหตุ   1. ค านวณจากจ านวนนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติที่มกีารลงทะเบียนเรียนจริงเท่านั้น   

    ไม่รวมหลักสูตรภาคพิเศษ ภาคสมทบ ภาคค่ า หลักสูตร full fee  และเป็นข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการเพิ่มถอน การลงทะเบียน    
2. ค านวณไม่รวมรายวชิาสัมมนา xxx  /โครงงาน xxx /การฝึกงาน xxx/ สหกิจศึกษา /ปัญหาพิเศษ xxx /สารนิพนธx์xx/วิทยานิพนธ์ xxx   
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 “ตัวอย่ำง” กำรค ำนวณศึกษำเต็มเวลำ (FTES) และภำระงำนสอน (Teaching Load) 
ภาควิชาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2555 (ข้อมูลสมมติ) 

ล าดับ รหัส    (A) (B) (C) (D) (E) นักศึกษา ภาระงานสอน  
ที่ วิชา ชื่อวิชา จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน นักศึกษาลง เต็มเวลา (Teaching Load ) 
      หน่วยกิต ตอน ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัต ิ ทะเบียนเรียน (FTES )  

ระดับปรญิญำตร ี   
1 332-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 3 3 0 130 21.7 9.0 
2 332-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 1 3 0 124 20.7 3.0 
3 332-103 ฟิสิกส์การเกษตร 3 5 3 0 160 26.7 15.0 
4 332-104 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3 2 3 0 125 20.8 6.0 
5 332-105 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3 1 3 0 135 22.5 3.0 
6 332-106 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 3 1 3 0 114 19.0 3.0 
7 332-107 ปฏิบัติการฟิสิกส์การเกษตร 1 2 0 2 112 6.2 2.0 
8 332-108 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1 3 0 2 122 6.8 3.0 
9 332-109 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2 1 5 0 2 151 8.4 5.0 
10 332-110 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 3 1 2 0 2 63 3.5 2.0 

รวมระดับปริญญำตรี 156.2 51.0 
ระดับบัณฑิตศึกษำ   

1 335-501 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3 1 3 0 5 1.25 3.0 
2 335-502 กลศาสตร์ 1 3 1 3 0 4 1.0 3.0 
3 335-503 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 1 2 2 5 1.3 3.0 
4 335-504 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 3 1 3 0 4 1.0 3.0 
5 335-505 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 3 1 3 0 5 1.3 3.0 

รวมระดับบัณฑติศึกษำ 5.8 15.0 
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“ตัวอย่ำง" กำรวิเครำะห์อัตรำก ำลัง สำยวิชำกำร 

กรณีศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
(ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ) 

  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ให้กับคณะต่างๆ 
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง และ/หรือทั้งสามเกณฑ์ประกอบกัน ดังนี้ 

1. เกณฑ์อัตรำส่วนอำจำรย์ต่อนักศึกษำเต็มเวลำ  
สาขาวิชาฟิสิกส์ จะใช้เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา 

ระดับปริญญาตรี  1 : 15  
ระดับบัณฑิตศึกษา  1 : 7.5 

การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ให้คิดภาระงานสอนเพียงร้อย
ละ 80 ของเกณฑ์ ดังนั้น สาขาวิชาฟิสิกส์ จะมีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา  

ระดับปริญญาตรี    1 : 15 * 80%   = 1 : 12 
ระดับบัณฑิตศึกษา  1: 7.5 * 80%   = 1 : 6 

 

2. เกณฑ์อัตรำส่วนอำจำรย์ต่อภำระงำนสอนของอำจำรย์ (Teaching Load)   
(ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกสาขาวิชา) 

ระดับปริญญาตรี   1 : 10 
ระดับบัณฑิตศึกษา  1 :  6 

การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ให้คิดภาระงานสอนเพียงร้อย
ละ 80 ของเกณฑ์ ดังนั้น สาขาวิชาฟิสิกส์ จะมีอัตราส่วนอาจารย์ต่อภาระงานสอนของอาจารย์  

ระดับปริญญาตรี  1 : 10 * 80%   = 1 : 8 
ระดับบัณฑิตศึกษา 1 :  6 * 80%   = 1 : 4.8 

 

3. เกณฑ์อัตรำส่วนอำจำรย์ต่อรำยวิชำที่เปิดสอน  
อาจารย์ 1 คน  รับผิดชอบสอน 2 รายวิชา (นับรายวิชาตามรหัสวิชา) 

 

หมายเหตุ   
ก. เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อรายวิชา อาจารย์ 1 คน รับผิดชอบสอน 2 รายวิชา (1:2) 
ข. ผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณอาจารย์ที่เหมาะสมจะปัดเศษทศนิยมขึ้นในหลักหน่วย  
ค. การนับอาจารย์ที่มีในปัจจุบันจะนับจ านวนอาจารย์ ทั้งในส่วนของอัตราข้าราชการ

และอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (มีคนครองและอัตราว่าง) และรวมอัตราที่ 
ลาศึกษาต่อด้วย 

ง. รายละเอียดการวิเคราะห์อาจารย์ที่เหมาะสม คณะ/หน่วยงานควรแนบมาพร้อมกับ 
การขอก าหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน  
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  เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนจ านวนอาจารย์ที่เหมาะสมของภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา  
เกณฑ์อาจารย์ที่เหมาะสม     

- อาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  1 : 12 1 : 6  
- อาจารย์ : ภาระงานสอน (Teaching Load) 1 : 8    1 : 4.8  
- อาจารย์ : รายวิชา 1 : 2 1: 2  

ภาระงานสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555    
- นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 156.2 5.8 หน่วย 
- ภาระงานสอน (Teaching Load) 51.0 15.0 หน่วย 
- รายวิชาที่เปิดสอน 10 5 วิชา 

    

อำจำรย์ท่ีเหมำะสม 
ระดับ 

ปริญญำตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษำ 
รวม 

- นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 14 
(156.2/12) 

1 
(5.8/6) 

15 อัตรำ 

- ภาระงานสอน (Teaching Load) 7 
(51.0/8) 

4 
(15.0/4.8) 

11 อัตรำ 

- ต่อรายวิชาที่เปิดสอน 5 
(10/2) 

3 
(5/2) 

8 อัตรำ 

 
ปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มีอัตราอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 10 อัตรา เป็น

อัตราข้าราชการ 5 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 5 อัตรา (มีคนครอง 4 อัตรา 
อัตราว่าง 1 อัตรา) เมื่อพิจารณาจากภาระงานภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 แล้ว ภาควิชาฟิสิกส์
ควรมีจ านวนอาจารย์ ดังนี้ 

- จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)   จ านวน 15 อัตรา 
- จ านวนอาจารย์ต่อภาระงานสอน (Teaching Load) จ านวน 11 อัตรา 
- จ านวนอาจารย์ต่อรายวิชาที่เปิดสอน    จ านวน 8 อัตรา 

 

----------------------------------------------------------- 
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ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งหมด (วัน) 
230 

อัตรำก ำลังที่พึงมี  = 

 

แบบฟอร์มกำรคิดภำระงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพ 
ของ………………………………………………… 

งำน………………………………………………กอง…………………………………..………… 
 

งำน 
รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 

(1) 

ปริมำณงำน/ป ี
(2) 

ระยะเวลำที่ใช ้(3) ระยะเวลำที่ใช ้(4) 
ปฏิบัติงำน ต่อ หน่วย ปฏิบัติงำนรวม ต่อ ปี 

หน่วย จ ำนวน นำที ชั่วโมง วัน นำที ชั่วโมง วัน 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

          
หมายเหตุ  

ช่อง (1) หมายถึง รายละเอียด/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ช่อง (2) หมายถึง ปริมาณงานรวมใน 1 ปี 

ช่อง (3) หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง  
ช่อง (4) หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมใน 1 ปี 
การคิดปริมาณงานจะคิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี 
ก าหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงท าการ ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วันต่อปี 
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“ตัวอย่ำง" กำรคิดภำระงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพ 
ของ นาย ก นามสมมุติ 

งานธุรการ  กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
 

งำน 
รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 

(1) 

ปริมำณงำน/ป ี
(2) 

ระยะเวลำที่ใช ้(3) ระยะเวลำที่ใช ้(4) 
ปฏิบัติงำน ต่อ หน่วย ปฏิบัติงำนรวม ต่อ ปี 

หน่วย จ ำนวน นำที ชั่วโมง วัน นำที ชั่วโมง วัน 

 งำนสำรบรรณ                  
  1. หนังสือรับภายนอกและหนังสือรับ

ภายใน 
ฉบับ 1,440 4 0 0 5,760 0 0 

  2. การร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ ฉบับ 520 0 1 0 0 520 0 

  3. การออกเลขหนังสือภายนอก ฉบับ 400 2 0 0 800 0 0 

  4. การพิมพ์หนังสือราชการ ฉบับ 450 0 1 0 0 450 0 

  5. โทรสารรับเข้า ครั้ง 260 3 0 0 780 0 0 

  6. การจัดเก็บเอกสาร ฉบับ 1,100 10 0 0 11,000 0 0 

  7. การแจ้งเวียนเอกสาร ฉบับ 800 10 0 0 8,000 0 0 

  8. การท าลายเอกสาร ฉบับ 900 10 0 0 9,000 0 0 

  9. การสืบค้นเอกสาร ฉบับ 560 3 0 0 1,680 0 0 

 งำนทั่วไป                  

  10. การรักษาความสะอาด ครั้ง 269 20 0 0 5,380 0 0 

        รวม 42,400     970  0 
        แปลงนาทีเป็นช่ัวโมง  706.67  970  0 
        แปลงช่ัวโมงเป็นวัน      101   139  0    
        อัตรำก ำลังที่พึงมี  1.04 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ –  สกุล   นางสาวจุฑารัตน์ อยู่อ าไพ 
 
วันเดือนปีเกิด  6 พฤศจิกายน 2522 
 
ประวัติกำรศึกษำ 

ปีท่ีจบ วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบัน 
2550 วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2544 วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 
ต ำแหน่ง  นักวิชาการอุดมศึกษา 
 
สถำนที่ปฏิบัติงำน  กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

  โทรศัพท ์0-7428-2067 



 


