
 
 

หลักเกณฑและวิธีการกําหนดกรอบและการบริหารอัตรากําลัง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

(มติท่ีประชุมสภาสถาบัน คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 
๑. สายวิชาการ 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 
๑) ใชหลักเกณฑสัดสวนอาจารย : นักศึกษา ไมรวมถึงคณะ/วิทยาลัยตั้งใหม ๕ หนวยงาน 

๑.๑) ใชสัดสวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ : นักศึกษา 
• นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ กรณีวิทยานิพนธ (แผน ก) เทากับ ๑ : ๗  
• นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ กรณีคนควาอิสระ (แผน ข) เทากับ ๑ : ๑๐   
• นักศึกษาปริญญาเอก เทากับ ๑ :  ๗ 

   
 ๑.๒) จํานวนนักศึกษา คํานวณ ดังนี้ 

• ใชจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติเฉล่ีย ๔ ปการศึกษายอนหลัง แยกตามแผน ก 
และแผน ข โดยใชสัดสวนตามขอ ๑.๑  

• ใชจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกเฉล่ีย ๓ ปการศึกษายอนหลัง เชน ป พ.ศ. ๒๕๖๐         
ใชขอมูลจํานวนนักศึกษาปริญญาเอกตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ แลวนํามาหารดวยสัดสวน
ตามขอ ๑.๑ 

• กรณีของนักศึกษาภาคพิเศษ ไมนํามาพิจารณาเนื่องจาก 
 - ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ สํานักงบประมาณจะพิจารณาผลผลิตซ่ึงเปนนักศึกษา     

ภาคปกติ เทานั้น  
 - เปนโครงการท่ีตองเลี้ยงตัวเองได และ หากคณะมีอาจารยไมเพียงพอและตองการอาจารยเพ่ิม       

ใหใชวิธีการจางพนักงานวิชาการหรืออาจารยพิเศษสอนเปนรายวิชา โดยใชเงินของคณะ 
 ๑.๓) จํานวนอาจารยในปจจุบัน 

• พิจารณาจากคณะ/สํานักท่ีมีบุคลากรเปนผูบริหารสถาบัน โดยใหจัดสรรอัตรากําลังทดแทนตาม
หลักเกณฑ ดังนี้ 

- อธิการบดีและรองอธิการบดี   จัดสรรอัตราทดแทน จํานวน ๑.๐ อัตรา 
 - ผูชวยอธิการบดี    จัดสรรอัตราทดแทน จํานวน ๐.๕ อัตรา    
 - ผูอํานวยการสํานัก   จัดสรรอัตราทดแทน จํานวน ๑.๐ อัตรา 
 - รองผูอํานวยการสํานัก   จัดสรรอัตราทดแทน จํานวน ๐.๕ อัตรา    

-  คณบดี     จัดสรรอัตราทดแทน จํานวน ๑.๐ อัตรา 
-  รองคณบดี     จัดสรรอัตราทดแทน จํานวน ๐.๕ อัตรา 

• นําจํานวนอัตราทดแทนผูบริหารตามหลักเกณฑขางตนของคณะท้ัง ๗ คณะ มาคํานวณหาคาเฉลี่ยจะได
จํานวนอัตราทดแทนผูบริหารของคณะตาง ๆ เทากับ ๓.๔ กําหนดเปนจํานวนอัตราทดแทนผูบริหาร
ของทุกคณะ  

• สถาบันจะนําอัตราวางในแตละปมารวมไวท่ีสวนกลาง หากคณะมีความตองการบรรจุแตงตั้ง
อัตรากําลังเพ่ิมในปใด ท่ีเกินกวาอัตรากําลังท่ีไดมีการวิเคราะหอัตรากําลังไวแลว ใหเสนอสถาบัน
และจะตองรับนักศึกษาเพ่ิม  

 

ฉบับราง 



๒ 

 
• ใหนําอัตรานักเรียนทุนเฉพาะอาจารย (ท่ีสําเร็จการศึกษา) รวมกับอัตรากําลังสายวิชาการท่ีพึงมี 

ในแตละป และเม่ือนักเรียนทุนท่ีสําเร็จการศึกษาแลวใหปฏิบัติงานตามคณะท่ีไดรับทุน          
เชน ป ๒๕๖๒ มีผลการวิเคราะหอัตรากําลัง จํานวน ๓๐ อัตรา และมีจํานวนนักเรียนทุน ๑ ราย     
ท่ีจะสําเร็จการศึกษา ดังนั้น คณะจะมีอัตรากําลังท่ีจะปฏิบัติงานจริง จํานวน ๒๙ อัตรา 

 ๑.๔) จํานวนอาจารยท่ีพึงมีในปจจุบัน  
•  คํานวณจากผลรวมของขอ ๑.๒) และ ๑.๓) 

๒) ใชหลักเกณฑจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 นอกจากขอมูลจํานวนนักศึกษาแลว สถาบันจะพิจารณาจํานวนอาจารยตอจํานวนหลักสูตรท่ีมีอยู 
ในปจจุบันตามท่ี สกอ. กําหนด คือ 
 (๑) ปริญญาเอก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน 
 (๒) ปริญญาโท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน 
 

๒. สายสนับสนุน 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 

๒.๑ กรณีของคณะ  
 ๒.๑.๑ ใชโครงสรางของการแบงสวนราชการภายในของสํานักงานเลขานุการคณะ โดยกําหนด

อัตรากําลังพ้ืนฐานของบุคลากรสายสนับสนุนตามกลุมงาน ดังนี้ 
    ๑) กลุมงานการศึกษา ใหมีอัตรากําลัง ๔ คน 

    ๒) กลุมงานวางแผนและพัฒนา ใหมีอัตรากําลัง ๓ อัตรา 

    ๓) กลุมงานการเงิน ใหมีอัตรากําลัง ๒ อัตรา 

   ๔) กลุมงานอ่ืนๆ ใหมีอัตรากําลัง ๒ อัตรา 

 ๒.๑.๒ กรณีภาคพิเศษ ใหคณะจางโดยใชเงินของคณะ 
 

๒.๒ กรณีของสํานัก และสํานักงานอธิการบดี ใหใชเกณฑเดิมไปกอนจนกวาสถาบันจะปรับ
โครงสรางการแบงสวนราชการใหมแลวเสร็จ และเพ่ือรองรับการเปนมหาวิทยาลัย/สถาบันในกํากับของรัฐตอไป 

 กรณีของสํานัก 

 ๒.๒.๑  สํานักสิริพัฒนา   

 - อัตราพนักงานประจําไมใหมีเพ่ิม 
 - ใหจัดทําโครงการท่ีสามารถเลี้ยงตนเองได หากตองการเจาหนาท่ีเพ่ิม ใหจางเปนเจาหนาท่ี 
  โครงการ เหมือนกับภาคพิเศษ ไดตามความจําเปน 

 ๒.๒.๒ สํานักวิจัย 

 - อัตราพนักงานประจําไมใหมีเพ่ิม 
 - หากตองการเจาหนาท่ีเพ่ิม ใหใชเงินทุนของสํานักจางเทาท่ีจําเปน  

๒.๒.๓ สํานักบรรณสารการพัฒนา 

   - อัตราพนักงานประจําไมใหมีเพ่ิม 
   - หากตองการเจาหนาท่ีเพ่ิม ใหใชเงินทุนของสํานักจางเทาท่ีจําเปน  

  ๒.๒.๔ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - อัตราพนักงานประจําไมใหมีเพ่ิม 
   - หากตองการเจาหนาท่ีเพ่ิม ใหใชเงินทุนของสํานักจางเทาท่ีจําเปน  

 



๓ 

 
 

 กรณีของหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี ใหพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  - อัตราพนักงานประจําไมใหมีเพ่ิม 

 ๒.๓  กรณีของคณะ/วิทยาลัยตั้งใหม ๕ หนวยงาน 
 - อัตรากําลังสายสนับสนุนใหใชเงินทุนคณะ/วิทยาลัย 
 

๓. หลักเกณฑและวิธีการบริหารอัตรากําลัง 

  กรอบอัตรากําลังท่ีไดรับอนุมัติในปงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ท่ียังคงเหลืออยูและไมไดบรรจุหรือ
ดําเนินการใดๆ ใหตัด 1มาไวท่ีสวนกลาง และใหใชกรอบอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  
 ๓.๑  สายวิชาการ 

  ๓.๑.๑  ใหถือวาอัตราท้ังหมดตามกรอบอัตรากําลังของสถาบันเปนอัตรากําลังกลางของสถาบันท่ีสามารถ
บริหารจัดการไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
  ๓.๑.๒  การกําหนดคุณวุฒิของผูไดรับการบรรจุตําแหนงวิชาการควรใหตรงกับหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปด
สอนในคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ กรณีไมตรงกับหลักสูตร/สาขาวิชา ใหเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
  ๓.๑.๓  การบรรจุอัตราใหมใหบรรจุเฉพาะผูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเทานั้น ยกเวน 
    ๑) กรณีมีเหตุผลความจําเปน สถาบันอาจคัดเลือกผูสมัครท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทได โดยผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตองดีเดนและมีเง่ือนไขวาตองไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกภายใน
ระยะเวลา ๒ ป นับแตวันท่ีบรรจุ 
    ๒) ผูท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในตางประเทศ 
        กรณีอ่ืนๆ นอกจาก ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ ใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณาเปนรายกรณี 

 ๓.๑.๔  จํานวนอัตรากําลังท่ีไดรับการตอเวลาราชการใหเปนไปตามแผนการตอเวลาราชการของ
บุคลากรสายวิชาการของสถาบัน 
 ๓.๑.๕  คณะท่ีมีผลการวิเคราะหอัตรากําลัง ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ท่ีลดลง ใหคงกรอบ
อัตราเดิมไวภายใน ๔ ป และหากภายใน ๔ ป มีอัตราเกษียณอายุราชการหรือลาออกไมใหจัดสรรอัตราพนักงาน
ทดแทน หากคณะตองการคงกรอบอัตรากําลังเดิมไว ใหจัดทําขอมูลเสนอตอคณะอนุกรรมการวิเคราะห
อัตรากําลัง เห็นชอบกอนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคลพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณีไป  

 ๓.๑.๖  ในกรณีท่ีคณะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของจํานวนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ 
และมีผลทําใหจํานวนอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงไมเปนไปตามกรอบ
อัตรากําลังท่ีสภาสถาบันอนุมัติในแตละปงบประมาณ ใหจัดทําขอมูลเสนอตอคณะอนุกรรมการวิเคราะหอัตรากําลัง
เห็นชอบกอนและขออนุมัติเปนหลักการใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณีไป  

 ๓.๑.๗   สถาบันจัดสรรอัตรากําลังพนักงานสถาบันสายวิชาการพรอมอัตราเงินเดือนแรกบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาเอกใหกับคณะ หากคณะตองการบรรจุพนักงานสถาบัน สายวิชาการท่ีมีประสบการณและมีฐานเงินเดือน
สูงกวาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก คณะจะตองบริหารจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนท่ีไดรับ
จัดสรรใหสอดคลองกัน  

  
 
 



๔ 

 
   

 ๓.๒ สายสนับสนุน 

  ๓.๒.๑ ใหถือวาอัตราท้ังหมดตามกรอบอัตรากําลังของสถาบันเปนอัตรากําลังกลางของสถาบันท่ีสามารถ
บริหารจัดการไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยจะตองผานความเห็นชอบและอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการวิเคราะหอัตรากําลังและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเทานั้น 
  ๓.๒.๒   อัตราท่ีเกษียณอายุราชการ หรืออัตราท่ีเกษียณราชการกอนกําหนด ของขาราชการในตําแหนง
ผูบริหารฝายอํานวยการและหัวหนากลุมงานยุบไมได โดยใหดําเนินการดังนี้ 
      ๑) กรณีหนวยงานท่ีจัดตั้งตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบงสวนราชการ 
สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ลงวันท่ี ๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๑๔ ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.๒๕๓๑ 
และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.๒๕๓๘  
       -  ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการ / เลขานุการคณะ/สํานัก ใหหนวยงานเสนอ
เรื่องใหกองบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการเปดรับสมัครตามกระบวนการไดทันที โดยใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลแตงตั้งกรรมการคัดเลือก       
      -  ตําแหนงหัวหนากลุมงาน ใหหนวยงานเสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห
อัตรากําลังของสถาบันใหความเห็นชอบและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติอัตราและให
หนวยงานดําเนินการขอประเมินคางานและเปดคัดเลือกตามกระบวนการ 
      ๒) กรณีหนวยงานท่ีจัดตั้งโดยสภาสถาบัน ไดแก สํานักงานตรวจสอบภายใน กองคลังและพัสดุ     
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองงานผูบริหาร สํานักงานสภาสถาบัน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคณะ        
ท่ีจัดตั้งใหม ๕ คณะ   
     - ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงาน ไดแก 
ผูอํานวยการ / เลขานุการคณะ/สํานัก ใหหนวยงานดําเนินการขอประเมินคางานและเปดคัดเลือกตาม
กระบวนการ 
     -  ตําแหนงหัวหนากลุมงาน ใหหนวยงานเสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห
อัตรากําลังของสถาบันใหความเห็นชอบและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติอัตราและให
หนวยงานดําเนินการขอประเมินคางานและเปดคัดเลือกตามกระบวนการ 

๓.๒.๓  กรณีขาราชการ พนักงานสถาบัน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทุกตําแหนงท่ีไมได
ระบุไวในขอ ๓.๒.๒  ลาออก/เกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุราชการกอนกําหนด ใหกองบริหารทรัพยากร
บุคคลนําอัตราดังกลาวมารวมไวท่ีสวนกลาง หากหนวยงานมีความจําเปนใหหนวยงานจัดทําเหตุผลความจําเปน
ในการขออัตรากําลังคงไวในหนวยงาน โดยจัดทําขอมูลเสนอตอคณะอนุกรรมการวิเคราะหอัตรากําลัง
ประกอบดวย อัตรากําลังปจจุบันภาระงานกลุมงาน/หนวยงาน ภาระงานของตําแหนงท่ีขออนุมัติ เหตุผลความ
จําเปนในการขออนุมัติอัตรากําลัง โครงสรางอัตรากําลัง ฯลฯ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ
เปนรายกรณีไป 
  ๓.๒.๔  อัตราวางขาราชการระหวางป (กรณีลาออก) ท่ีผานความเห็นชอบและอนุมัติในการคงอัตรากําลัง
โดยท่ีประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะหอัตรากําลังและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแลว หนวยงานจะตอง
เสนอเรื่องใหกองบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการประเมินคางาน และสรรหา/คัดเลือก ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป หากไมดําเนินการอัตราวางขาราชการดังกลาวจะถูกยุบ  
  ๓.๒.๕  กรณีพนักงานสถาบันไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในอัตราวางของขาราชการในตําแหนง
ผูบริหารฝายอํานวยการ หรือหัวหนากลุมงาน ใหจัดสรรอัตราพนักงานสถาบันทดแทน และกําหนดตําแหนงเปน
ผูบริหารฝายอํานวยการหรือหัวหนากลุมงานแลวแตกรณี สวนอัตราวางขาราชการดังกลาว ใหกําหนดไวท่ี
สวนกลางเพ่ือรอยุบอัตรา  



๕ 

 
 
  ๓.๒.๖ การเปลี่ยนตําแหนงอัตราวางขาราชการเปนอัตราของพนักงานสถาบันในตําแหนงเดิม จะกระทําได
ตอเม่ือ 
    ๑) หนวยงานไดดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือกขาราชการแลว ไมมีผูไดรับการคัดเลือก/
ไมมีผูมาสมัคร 
    ๒) คณะอนุกรรมการวิเคราะหอัตรากําลังพิจารณาเห็นสมควรใหนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
    ๓) ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงานสถาบัน 
หนวยงานจะไดรับอนุมัติกรอบอัตราพนักงานสถาบัน เม่ือสถาบันไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณให ยุบอัตรา
วางขาราชการหรือใหโอนเปลี่ยนแปลงอัตราวางมีเงินในงบบุคลากร หมวดเงินเดือนและคาจาง ไปเปนคาจาง
พนักงานสถาบันแลว 
    ๔) การเปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงานสถาบัน จะตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท    
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การกําหนดเกณฑการปรับวุฒิ ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน 
 ๓.๒.๗ การจัดสรรอัตราพนักงานสถาบัน ตามขอ ๓.๒.๒ และการเปลี่ยนตําแหนงวางตามขอ ๓.๒.๖ 
สถาบันขออนุมัติเปนหลักการใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติกรอบเลขท่ีอัตราพนักงานสถาบัน
แลวแตกรณี 
 
  ๓.๒.๘ การกําหนดคุณวุฒิของผูไดรับการบรรจุตําแหนงสายสนับสนุนใหกําหนดคุณวุฒิเปนระดับปริญญาตรี
ยกเวน  

- ตําแหนงประเภทท่ัวไป ซ่ึงในลักษณะงานไมจําเปนตองใชคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี เชน  
 ชางเครื่องคอมพิวเตอร ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผูปฏิบัติงานหองสมุด เปนตน 

- ตําแหนงท่ีมีความจําเปนตองบรรจุแตงตั้งผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ใหเสนอขออนุมัติ 
 ตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เปนรายกรณี 

 ๓.๒.๙ ไมจัดสรรอัตราทดแทนอัตราลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ หรือวางโดยเหตุอ่ืน ท้ังนี้ เปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนากําลังพลภาครัฐ ป ๒๕๕๗ 
– ๒๕๖๑ โดยสรุปกําหนดวา “ใหทุกสวนราชการยุบเลิกอัตราลูกจางประจําท่ีวางจากการเกษียณอายุ และวาง       
โดยเหตุอ่ืน0 (ยกเวนสํานักพระราชวัง สํานักราชเลขาธิการ และกรมราชองครักษ)” 
 ๓.๒.๑๐ ลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ หรือลาออก สถาบันจะไมจัดสรรอัตรากําลังทดแทน 
 
 



 กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ ขาราชการ พนักงานสถาบัน และลูกจางช่ัวคราวเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
(ตามมติท่ีประชุมสภาสถาบัน คร้ังท่ี ๙ /๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

ลําดับท่ี หนวยงาน 

อัตรากําลัง
ปจจุบัน 

ผลการวิเคราะห
อัตรากําลังท่ีพึงมี 

กรอบอัตรากําลังท่ีพึงมีในแตละ
ปงบประมาณ 

หมายเหตุ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ รัฐประศาสนศาสตร ๑๗ ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑ - อัตรากําลังท่ีเพ่ิมข้ึนใหรวมอัตรานักเรียนทุนดวย เมื่อ
มีอัตราเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณกอนกําหนด 
ใหจัดสรรอัตราพนักงานสถาบันทดแทนแตท้ังน้ีตองไม
เ กิ น ก ร อ บ อั ต ร า กํ า ลั ง ท่ี ไ ด รั บ อ นุ มั ติ ใ นแ ต ล ะ
ปงบประมาณ 

๒ คณะบริหารธุรกิจ ๒๘ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๓ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ 

๔ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ๒๐ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

๕ คณะสถิติประยุกต ๒๔* ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

๖ คณะพัฒนาสังคมฯ ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ 

๗ คณะภาษาและการสื่อสาร ๑๗**     ๒๐*** ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวม ๑๓๔ ๑๖๒      

๘ คณะนิติศาสตร ๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - ใหคงกรอบอัตรากําลังพนักงานสถาบัน จํานวน ๑๐ 
อัตราไวตลอดไป  หากตองการอัตรากําลังเพ่ิม ใหจาง
เปนพนักงานวิชาการโดยใชเงินทุนของคณะ/วิทยาลัย ๙ คณะการจัดการการทองเท่ียว ๘ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๑๐ คณะนิเทศศาสตร ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๑๑ วิทยาลัยนานาชาติ ๖ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๑๒ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๓๙ ๕๐     

รวมท้ังสิ้น ๑๗๓ ๒๑๒      

 
* คณะสถิติประยุกต รวมอัตราลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณแผนดินแลว (รศ.ดร.พาชิตชนัต และ อ.วิชิต) 
** คณะภาษาและการส่ือสาร รวมอัตราลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณแผนดิน ๑ อัตรา แตยังไมรวมอัตราวางลูกจางชัว่คราวเงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับอนุมัติป ๖๑ อกี ๔ อัตรา 
*** คณะภาษาและการส่ือสาร ผลการวเิคราะหอัตรากําลังที่พึงมีเทากับ ๑๖ อตัรา และไดอัตราเพิ่มจากภาระวิชาพื้นฐานอีก ๔ อัตรา รวมเปน ๒๐ อัตรา 
 
 

 

เริ่มใชวันท่ี ๑ ต.ค. ๖๑ 



 
 

กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน ขาราชการ พนักงานสถาบัน และลูกจางประจํา ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ (กรณีคณะ) 
(ตามมติท่ีประชุมสภาสถาบัน คร้ังท่ี ๙ /๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

ลําดับท่ี หนวยงาน 

จํานวน
กลุมงาน 

อัตรากําลัง
ปจจุบัน 

ผลการวิเคราะห
อัตรากําลังท่ีพึงมี 

กรอบอัตรากําลังท่ีพึงมีในแตละ
ปงบประมาณ 

หมายเหตุ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ รัฐประศาสนศาสตร ๕ ๑๘ ๑๓ ๑๘    - อัตรากําลังสายสนับสนุนของคณะ ใหพิจารณา
จากจํานวนกลุมงาน ดังนี้ 
- กลุมงานการศึกษา ใหมีอัตรากําลัง ๔ อัตรา 
- กลุมงานวางแผนและพัฒนาใหมีอัตรากําลัง     
๓ อัตรา 
- กลุมงานการเงิน ใหมีอัตรากําลัง ๒ อัตรา 
- กลุมงานอ่ืนๆ ใหมีอัตรากําลัง ๒ อัตรา  
 

๒ คณะบริหารธุรกิจ ๔ ๑๓ ๑๑ ๑๓    
๓ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ๕ ๑๒ ๑๓ ๑๓    
๔ คณะสถิติประยุกต ๕ ๑๖ ๑๓ ๑๖    
๕ คณะพัฒนาสังคมฯ ๕ ๑๒ ๑๓ ๑๓    
๖ คณะภาษาและการส่ือสาร ๔ ๑๓ ๑๑ ๑๓    
๗ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๔ ๑๒ ๑๑ ๑๒    

๘ คณะนิติศาสตร ๔ - - -    - อัตรากําลังสายสนับสนุนใหจางโดยใชเงินทุน
ของคณะ/วิทยาลัย ๙ คณะการจัดการการทองเท่ียว ๔ - - -    

๑๐ คณะนิเทศศาสตร ๓ - - -    
๑๑ วิทยาลัยนานาชาติ ๖ - - -    
๑๒ คณะบริหารการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 
๔ - - -    

รวมคณะ  ๙๖ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕  

 
 

 
 
 
 

 

เริ่มใชวันท่ี ๑ ต.ค. ๖๑ 



กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน ขาราชการ พนักงานสถาบัน และลูกจางประจํา ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ (กรณีสํานักงานอธิการบดีและสํานัก) 
(ตามมติท่ีประชุมสภาสถาบัน คร้ังท่ี ๙ /๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

ลําดับท่ี หนวยงาน 

อัตรากําลัง
ปจจุบัน 

ผลการ
วิเคราะห

อัตรากําลังท่ี
พึงมี 

กรอบอัตรากําลังท่ีพึงมีในแตละ
ปงบประมาณ 

หมายเหตุ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ สํานักงานอธิการบดี ๖* - ๖    - อัตรากําลังสายสนับสนุน ใหคงกรอบอัตรากําลัง
ในปจจุบันไวในระยะเวลา ๔ ป ระหวางป ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๕ ใหใชเกณฑเดมิไปกอนจนกวาสถาบันจะ
ปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใหมแลวเสร็จ 
และเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัย/สถาบันใน
กํากับของรัฐตอไป  

โดยเมื่อมีอัตราเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุ
ราชการกอนกําหนด และอัตราวางระหวางปใหนํา
อัตรามารวมไวที่สวนกลาง หากหนวยงานมี
ความจํ าเปนใหหนวยงานจัดทําเสนอขอ
อัตรากําลังทดแทน 

 

๒ กองกลาง ๖๑ - ๖๑    

๓ กองงานผูบริหาร ๔๓ - ๔๓    

๔ กองแผนงาน ๒๒ - ๒๒    

๕ กองบริการการศึกษา ๓๒ - ๓๒    

๖ กองคลังและพัสดุ ๓๙ - ๓๙    

๗ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๔ - ๒๔    

๘ สํานักงานตรวจสอบภายใน ๘ - ๘    

๙ สภาคณาจารย ๒ - ๒    

๑๐  สํานักงานสภาสถาบัน ๓ - ๓    

รวมสํานักงานอธิการบดี ๒๔๐ - ๒๔๐    

๑๑ สํานักวิจัย ๑๐ - ๑๐    

๑๒ สํานักสิริพัฒนา ๙ - ๙    

๑๓ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๕ - ๒๕    

๑๔ สํานักบรรณสารการพัฒนา ๕๕** - ๕๕    

รวมสํานัก ๓๓๙ - ๓๓๙    

*สอธ. ๖ อัตรา ประกอบดวย ๑) นางเสมอมาศ  ล้ิมจาํเริญ ๒) น.ส.รุงทิพย ศิริปน ๓)น.ส.อุษา โหราเรือง ๔)นางหทัยกาญจน แม็คคลอลิน ๕)น.ส.ภารดี  เทพคายน ๖)นางชนิดา  เล็บครุฑ 
**สํานักบรรณสารการพัฒนา รวมอัตรา อ.หนอย วินยัสุรเทิน  

เริ่มใชวันท่ี ๑ ต.ค. ๖๑ 
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