นโยบายและแนวปฏิบัติ
การขออนุมัติอัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
เพื่อให้ การบริห ารอัตรากาลังมีความสอดคล้องกับความจาเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันและ
เตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ อนาคต (Workforce Alignment) เน้ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า
ให้ความสาคัญต่อการบริหารและพัฒนากาลังคนในเชิงปริมาณ (จานวนและความพอเพียง) และเชิงคุณภาพ
(ขีดสมรรถนะและศักยภาพ) เพื่อให้กาลังคนมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ (Rightsizing) เตรียมกาลังคนให้มี
ความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจและสิ่งท้าทายในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการสอดคล้องตามหลักการ
ดังกล่าวจึงกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์
1. สายวิชาการ
การวิเคราะห์ตาแหน่งวิชาการ ซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์อัตรากาลังที่เหมาะสมของอาจารย์กับภาระงานสอนและภาระงานวิจัยหรือบริการวิชาการของ
คณะ โดยมีหลักวิเคราะห์ดังนี้
1.1 เกณฑ์วิเคราะห์เป้าหมายการผลิตบัณฑิต
ใช้แนวทางการวิเคราะห์นิสิตตามแผนการรับนิสิต จาแนกตามสาขาวิชา เพื่อใช้ประมาณค่า
ภาระงานที่เหมาะสมของอาจารย์ในอนาคต
1.2 เกณฑ์วิเคราะห์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต (FTES : Full Time Equivalent Student)
ใช้แนวทางการวิเคราะห์จานวนนิสิตเต็มเวลา ซึ่งสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ 8 : 1 (เกณฑ์วิชาชีพ 4 : 1) ได้จากการวิเคราะห์ดังนี้
1. จานวนหน่วยกิตนิสิต (SCH : Student Credit Hours) คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง
จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลักจากนิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = ∑ nici
เมื่อ ni = จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้
จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น

กาหนด

ระดับปริญญาตรี ทั้งปีการศึกษา มีค่าเท่ากับ 36
ระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ ปีการศึกษา มีค่าเท่ากับ 24
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1.3 เกณฑ์วิเคราะห์ภาระงานอาจารย์
1. ควรมีการพิจารณาแผนการผลิตบัณฑิต ว่ามีเป้าหมาย การผลิตบัณฑิตในสาขาใด ซึ่งจะ
ทาให้ทิศทางที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น
2. การนาหลักสูตรมาคิดภาระงาน ควรคิดเฉพาะสาขาวิชาที่คณะรับผิดชอบในฐานเข้าของ
หลักสูตร จะไม่นาสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอนคิดภาระงานด้วย
3. หลักสูตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และยังมีความขาดแคลน
อัตรากาลังจาเป็นต้องจัดอัตรากาลังให้ หากไม่จัดเพิ่มให้จะไม่สามารถดาเนินการตามภารกิจได้
4. การกาหนดกรอบอัตรากาลังจะต้องพิจารณาถึงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังต่อไปนี้
4.1 ระดับปริญญาตรี จะต้องมีอาจารย์ประจาตลอดหลักสูตร ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจานวนนั้นต้อมีผู้มี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาตราจารย์ อย่าง
น้อย 2 คน
4.2 ระดับปริญญาโท จะต้องมีอาจารย์ประจาตลอดหลักสูตร ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ อย่างน้อย 3 คน
5. การรับนิสิตเพิ่มขึ้นจะทาให้ภาระงานในสาขาวิชาพื้นฐานเพิ่มขึ้นทาให้จานวนของอาจารย์
ที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอ ควรมีการนามาพิจารณาในกรณีนี้ด้วย
6. ภาระงานสอนผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ควรมีภาระงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 35 หน่วย/
ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงานสอนขั้นต่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของภาระงานทั้งหมด
7. นอกจากการกาหนดภาระงานสอน ควรมีภาระงานที่เป็นผลงานทางวิชาการ มีงานวิจัย
หรือตารา/หนังสือ หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ
8. พิจารณาสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ หากในปัจจุบันยังมีคุณวุฒิไม่ถึงเกณฑ์ควรมีการพัฒนา
คุณวุฒิต่อไป และที่จะรับเพิ่มควรพิจารณาตามเกณฑ์คุณวุฒิเหล่านี้ด้วย
9. ในบางกรณีที่ภาระงานสอนมีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการนามาคิดกรอบอัตรากาลัง แต่
มีภาระงานในภาคปฏิบัติอยู่ การคิดกรอบอัตรากาลังดาเนินการโดยแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่วน :
อาจารย์ : นิสิต ในสาขาวิชาที่มีภาคปฏิบัตินั้นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลในสภาวะที่เป็นจริงและนาสัดส่วนอาจารย์ :
นิสิต มาคานวณกรอบอัตรากาลัง โดยคานวณจานวนอาจารย์จากจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
2. สายสนับสนุน
การกาหนดกรอบอัตราให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน จาเป็นต้องคานึงถึงภารกิจหลักของหน่วยงาน
ภาระงานที่ไม่อาจชะลอได้ โดยอาจจะต้องพิจารณาปรับลดขั้นตอนการดาเนินงาน มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ มี
การจ้างเหมาเอกชนมาดาเนินการแทน ยุบเลิกงานที่ไม่จาเป็น ยุบรวมหน่วยงานเพื่อลดกาลังคน พัฒนาบุคคล
รวมทั้งเกลี่ยกาลังคนเสียก่อน หากดาเนินการดังกล่าวมาแล้ว ยังมีอัตรากาลังไม่เพียงพอและมีความต้องการ
จาเป็นในการดาเนินการขออัตราเพิ่มใหม่ ให้พิจารณาแนวทางการวิเคราะห์เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลัง ดังนี้
1. การกาหนดอัตรากาลังสาหรับหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ ที่มีอัตรากาลังน้อยกว่าขั้นต่าที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดอัตรากาลังใหม่ให้เพียงพอ มิฉะนั้นจะทาให้การปฏิบัติตามภารกิจที่กาหนดไว้มี
ผลกระทบได้
2. กรณีการขยายงานเพิ่มขึ้น ต้องเป็นภารกิจที่ไม่อาจชะลอ หรือใช้เทคโนโลยีแทนได้ หรือจ้างเหมา
เอกชนดาเนินการแทนได้
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3. การกาหนดจานวนตาแหน่งให้พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานปริมาณงานและ
อัตรากาลังที่มีอยู่เดิมของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ในแต่ละหน่วยงานการกาหนดจานวนตาแหน่งจะต้องสอดคล้อง
กับปริมาณงานที่รับผิดชอบ โดยกาหนดให้ 1 ตาแหน่งต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 230
วัน/ปี ซึ่งมีหลักการคิดภาระงาน ดังนี้
- การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมในรอบ 1 ปี
- กาหนดให้ 1 วันทาการ = 7 ชั่วโมงทาการ
- กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี
- อัตรากาลังที่พึงมี (คน) =
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด (วัน)
230
4. ตาแหน่งที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
4.1 กรณีที่มีการใช้ห้องอย่างสม่าเสมอให้กาหนดตาแหน่งเป็นอัตราขั้นพื้นฐาน ดังนี้ คือ
- ตาแหน่งที่บรรจุจากวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เช่น นักวิทยาศาสตร์ 1 ตาแหน่ง
- ตาแหน่งที่บรรจุจากวุฒิอนุปริญญา เช่น ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 ตาแหน่ง
4.2 กรณีที่ห้องปฏิบัติการหลายห้อง หากเป็นห้องที่ไม่ได้มีการใช้งานตลอดเวลา อาจไม่
จาเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์ประจาห้องก็ได้ เพราะ 1 คน อาจรับภาระงานได้มากกว่า 1 ห้อง ดังนั้น จึงควร
พิจารณาจานวนชั่วโมงที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการต่อสัปดาห์ และจานวนนักวิทยาศาสตร์และผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ 1 คน ต่อจานวนห้องปฏิบัติการที่ควรรับผิดชอบ
4.3 กรณีห้องปฏิบัติการบางห้องต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มิเช่นนั้นอาจเกิดความ
เสียหายหรืออันตรายต่อนักศึกษาได้ ก็จาเป็นต้องกาหนดให้มีนักวิทยาศาสตร์ หรือ พนักงานวิทยาศาสตร์ตลอด
ระยะเวลาที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ
5. ตาแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย
ตาแหน่งนักวิจัย หรือเจ้าหน้าที่วิจัย ในหน่วยวิจัยต่างๆ ให้พิจารณาจากโครงการวิจัยหลักของ
แต่ละมหาวิทยาลัย โดยจะกาหนดให้เฉพาะกลุ่มสาขาวิจัยหลัก ในแต่ละกลุ่มสามารถวิจัยจะให้มีตาแหน่งที่
รับผิดชอบเป็นทีม ทีมละ 3 อัตรา (ควรมีนักวิจัยไม่น้อยกว่า 2 อัตรา)
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในการเสนอขออนุมัติอัตรากาลัง ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาในประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) หน่วยงานมีการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
- กาหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ที่มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- การวางแผนและบริหารกาลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและความจาเป็น
2) หน่วยงานที่ขอเพิ่มอัตรากาลัง จะต้องมีการพิจารณาศักยภาพของหน่วยงาน เช่น
- มีแผนการประมาณการายได้ – รายจ่าย หรือพิจารณาโอกาสในการแสวงหารายได้ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
- แผนการประมาณการรายได้ มีความชัดเจน และแน่นอน เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรเป็น
งบประมาณที่ต้องมีภาระผูกพันในอนาคต
- สถิติที่เกีย่ วข้องในด้านการให้บริการ เช่น การให้บริการนิสิต ผู้มารับบริการ ต้องสอดคล้อง
กับภาระงานในปัจจุบันและอนาคต
- เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนงบประมาณเงินรายได้แล้ว ต้องมีงบประมาณเพียงพอสาหรับการบริหาร
จัดการ และใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรในระยะยาว
3) หน่วยงานควรพิจารณาตามลาดับความจาเป็น ความสาคัญ และความเร่งด่วนของภารกิจหลักที่มี
ความสอดคล้องกับการพัฒนาคณะ
ข้อมูลรายละเอียดการเสนอขออัตรากาลัง
ก. สายวิชาการ
1. ข้อมูลทั่วไปเพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละสาขาที่ขอกรอบอัตรากาลัง ได้แก่
1.1 แผนการผลิตบัณฑิตของคณะ
1.2 ปี พ.ศ. ที่จัดตั้ง
1.3 สภาพปัญหาและสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่ออัตรากาลัง
1.4 โครงการใหม่ที่ต้องดาเนินการในปีที่ของกรอบอัตรากาลัง
2. ข้อมูลรายละเอียดคาขอกรอบอัตรากาลังของแต่ละสาขาวิชา
2.1 หลักสูตรที่รับผิดชอบ โดยในแต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วยวิชาพื้นฐาน, วิชาเฉพาะ
และวิชาเลือกเสรี ในวิชาพื้นฐานอาจจะใช้ผู้สอนจากคณะอื่นมาสอน ดังนั้น ในการคิดกรอบอัตรากาลังไม่ควร
นาภาระงานที่ให้ผู้สอนจากคณะอื่นมาคิดรวมในสาขาวิชาของตน เพราะจะทาให้เกิดการนับภาระงานซ้าซ้อน
2.2 ตารางสอน 2 ภาคปกติ หรือ 3 ภาคปกติ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยกิต ชั่วโมงการ
บรรยาย การปฏิบัติ ในแต่ละสัปดาห์ ในแต่ละภาคการศึกษารวมทั้งการแบ่งกลุ่มนิสิตเพื่อจัดแบ่งห้องเรียน
2.3 ภาระงานวิจัย ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณงานวิจัยที่ปฏิบัติ
2.4 ภาระงานบริการวิชาการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณงานที่ให้บริการวิชาการ และ
ระยะเวลาที่ให้บริการวิชาการ ทั้งนี้ไม่นับรวมงานบริการวิชาการที่ได้รับค่าตอบแทน
2.5 จานวนบุคลากรสายวิชาการ
- จานวนบุคลากรสายวิชาการ ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ผู้ช่วยสอน จาเป็นเป็นระดับ ปริญญาเอก, โท, ตรี
- ข้อมูลการลาศึกษา
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2.6 ภาระงานสอน ประกอบด้วย ชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา
จานวนนิสิตที่ลงทะเบียน การจัดกลุ่มการเรียนการสอน
ข. สายสนับสนุน
1. ข้อมูลทั่วไป เพื่อให้เห็นภาพรวมของหน่วยงาน ได้แก่ โครงสร้างของหน่วยงาน เป้าหมายของ
หน่วยงาน โครงการใหม่ที่ต้องดาเนินการ จานวนนิสิต สถิติการดาเนินงานที่ผ่านมา อย่างน้อย 3 ปี
2. ข้อมูลรายละเอียดคาขอกรอบอัตรากาลัง ได้แก่
- ขอบเขตภาระงาน และปริมาณงานของแต่ละหน่วยงาน
- หน้าที่รับผิดชอบ ระบบการบริหาร และปริมาณของแต่ละหน่วยงาน
- จานวนอัตรากาลังข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ที่มีอยู่เดิมในแต่ละหน่วยงาน
- งานที่ไม่ต้องดาเนินการเองและสามารถจ้างเหมาเอกชนมาดาเนินการแทนได้
- การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
- ขั้นตอน วิธีการดาเนินงานและระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน
- ตาแหน่งที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติ
- จานวนห้องปฏิบัติการ
- ผังการใช้ห้องปฏิบัติการ
- ลักษณะการใช้ห้องปฏิบัติการ (สาขาวิชา, ชั่วโมงเตรียมการ, จานวนนิสิต) มีการ
ใช้ห้องพร้อมกันหรือไม่
- ประเภทและจานวนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยระบุถึงความสาคัญ ลักษณะ
ทางเทคนิคเฉพาะด้าน หรืออันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องมือต่างๆ
นอกจากนี้ ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะอาจพิจารณาใช้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เช่น ตาแหน่ง แพทย์
พยาบาล เภสัชกร เป็นต้น
แนวทางการบริหารจัดสรรอัตราและกรอบอัตรากาลัง
1) พิจารณาความจาเป็นเพื่อให้บรรลุเกณฑ์ระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
2) อัตรากาลังประเภทตาแหน่งวิชาการ กาหนดอัตราที่ 1 ตาแหน่ง ต้องมีภาระงานประจาไม่น้อย
กว่า 35 ชั่วโมงทาการ/สัปดาห์ หรือมีภาระงานสอนขั้นต่าในระดับปริญญาตรี 10 หน่วยชั่วโมง/
สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือระดับบัณฑิตศึกษา 6 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา (รวมไม่
น้อยกว่า 18 ชั่วโมงทาการ) และมีภาระงานวิจัยหรือภาระงานบริการหรือภาระงานอื่นอย่างน้อย
ร้อยละ 10 สาหรับชั่วโมงทาการส่วนที่เหลือ หรือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม กาหนด
3) พิจารณาบรรจุบุคคลผู้มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ของคณะ
4) พิจารณาอัตราเพื่อรองรับการขยายงานเดิม หรือเพิ่มงานใหม่ ตามเป้าหมายหรือนโยบายของ
คณะ
5) พิจารณาอัตราเพื่อทดแทนภาระงานเดิม หรืออัตราเดิมที่ลาออก
6) พิจารณาอัตราเพื่อรองรับภาระงานด้านบริการสุขภาพแก่ประชาชนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล
7) พิจารณาอัตราเพื่อบรรจุอัตราอาจารย์ให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต (FTES) ตามเกณฑ์ของ สกอ.

6
ขั้นตอนการขออนุมัติอัตรากาลังประจาปีงบประมาณ
งานนโยบายและแผน แจ้งหน่วยงานส่งคาขอ
นโยบาย/แนวทาง/แบบฟอร์มการขออนุมัติอัตรากาลัง (เดือนกุมภาพันธ์)
หน่วยงานศึกษานโยบาย/แนวทาง/แบบฟอร์ม อย่างละเอียด
ประสงค์จะขออัตรากาลังเพิ่ม / ขอเปลี่ยนแปลง

ยืนยันกรอบอัตราเดิม

ระบุเหตุผลความจาเป็นและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

ตรวจสอบข้อมูล

แบบฟอร์ม
การขออนุมัติอัตรา

แบบฟอร์ม
สายสนับสนุน

แบบฟอร์ม
ผู้เชี่ยวชาญ

แบบฟอร์ม
สายวิชาการ

งานนโยบายและแผนตรวจสอบ
วิเคราะห์ สรุปข้อมูล
ไม่อนุมัติ
เสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากาลัง /
คณะกรรมการประจาคณะ

อนุมัติ

เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

บรรจุในคาขอตั้งงบประมาณ
แจ้งผลการพิจารณากับหน่วยงาน
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รายละเอียดต่างๆ และแบบฟอร์มการขออนุมัติอัตรากาลัง พ.ศ. 2560 - 2563
การวิเคราะห์อัตรากาลังของคณะแพทยศาสตร์ ในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) ดังนี้
1. ภารกิจสาคัญและเร่งด่วนที่ หน่วยงานของท่านจาเป็นต้องดาเนินการภายในระยะ 4 ปี ข้างหน้า
ที่

เหตุผลความจาเป็นของภารกิจ
(นาเสนอเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ/
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง)

ภารกิจสาคัญและเร่งด่วน

ผลกระทบหากไม่ได้รับ
ภารกิจไม่สาเร็จตามแผนฯ

1
2
3

2. ข้อมูลความต้องการอัตรากาลัง ปี 2560-2563 (กรอกเฉพาะกรณีความต้องการเพิ่ม/ลดอัตรากาลัง)
ที่

ส่วนงาน/ชื่อตาแหน่ง

กรอบ
ความ
อัตรากาลัง
ต้องการ
ที่มีอยู่เดิม

ข้อมูลความต้องการอัตรากาลัง
ชื่อตาแหน่ง

2560 2561 2562 2563

ชื่อตาแหน่ง

1. สาขาวิชา

2. สานักงานเลขาคณะฯ

3. โรงพยาบาล

รวม

3. รายละเอียดเหตุผล/ความจาเป็นในการขอเพิ่มอัตรากาลัง (กรอกเฉพาะกรณีความต้องการเพิ่ม
อัตรากาลัง)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อตาแหน่ง

เหตุผลความจาเป็นในการขออัตรานี้
(นาเสนอเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ/
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง)

ผลกระทบหากไม่ได้รับ
การจัดสรรอัตรากาลังตามแผนฯ

