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คํานํา 

 รายงานวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการล่วงหน้า 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี ฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือ วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลจํานวนข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ  
และผู้สมควรเสนอช่ือขอตําแหน่งทางวิชาการในแต่ละปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการาช่วยตัดสินใจจัดหาและวางแผน
กําลังคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ด้านยุทธศาสตร์ 4 : Modern Management:การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

 ในงานวิเคราะห์ข้อมูลฉบับน้ีจะประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ของการศึกษา คําจํากัดความ เอกสารที่ เ ก่ียวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ พร้อมทั้งสรุปผล 
การวิเคราะห์อย่างละเอียดตลอดจนคําแนะนําเพ่ือใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่างานวิเคราะห์ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี พร้อมกันน้ีผู้จัดทําขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือในการรวบรวมเอกสารที่ เ ก่ียวข้อง 
เพ่ือประกอบการเขียนเอกสารครั้งน้ี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 
ในปัจจุบันการวางแผนกําลังคนในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่ต้องทําให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนกําลังคน คือการวางแผนจัดสรรกําลังคนในสาขาวิชาชีพ และระดับฝีมือต่าง ๆ 
ให้สมดุลกับความต้องการของประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่าง 
มีประสิทธิภาพ สามารถทําได้ทั้งระดับชาติและระดับธุรกิจ โดยการวางแผนกําลังคนระดับชาติก็ดี การวางแผน
กําลังคนระดับธุรกิจก็ดี ต่างก็มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของวัตถุประสงค์ แต่จะแตกต่างกันในแง่ของรูปแบบ
ของปัญหาที่ ต้อง วิ เคราะห์  การวางแผนกําลั งคน  จะมีส่วนเ ก่ียวข้องกับการวางแผนการศึกษา  
โดยที่การวางแผนกําลังคนจะต้องมีการคํานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ และการวางแผน
การศึกษาจะต้องคํานึงถึงความต้องการทางสังคม วิธีการวางแผนกําลังคนมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ 4 ประการ 
คือ  

1. การประเมินกําลังคน  

2. องค์กรทางด้านกําลังคน  

3 . การพัฒนากําลังคน  

4.  นโยบายกําลังคน  

และการวางแผนการใช้กําลังคนด้วย ที่ต้องมีการวางแผนกําลังคน ก็เพราะต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิด
วิกฤติการณ์เก่ียวกับกําลังคน วัตถุประสงค์ของการวางแผนกําลังคนมี 2 ประการคือ เพ่ือประเมิน 
ความต้องการกําลังคนของระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลาต่าง ๆ กันเพ่ือให้มีการผลิตและการใช้กําลังคนในสาขา
อาชีพต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการในระยะต่าง ๆ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนการลงทุนในทุนมนุษย์และวางแผนการศึกษา  

การวางแผนที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยการคาดการณ์อนาคตที่ถูกต้องและให้ภาพที่ชัดเจนปกติ 
การวางแผนกําลังคนนิยมใช้วิธิการต่อไปน้ี คือการคาดการณ์สมการพ้ืนฐาน การใช้แบบจําลองการวางแผนรวม 
การใช้วิธีการทางสถิติ และการใช้แบบจําลองของมาร์คอฟ โดยผู้มีหน้าที่วางแผนจะต้องเลือกวิธีการให้
สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ จากการพิจารณาระยะเวลาลักษณะของข้อมูล ค่าใช้จ่าย ความแม่นยํา และ
ความง่ายในการนําไปใช้ โดยมีหลักการว่า วิธีการพยากรณ์ที่ดีไม่จําเป็นต้องยุ่งยาก ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูง 
แต่ต้องเป็นวิธีการที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ข้อจํากัดของแต่ละ
สถานการณ์ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ  

 หากจํานวนกําลังคนที่มีคุณภาพขาดหายไปอาจทําให้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมการถ่ายทอด
ความรู้ ประสบกับปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การขาดจํานวนผู้ทรงความรู้ ที่ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  ขาดผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ น้ันอาจก่อให้เกิดปัญหา 
ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  การบริหารและจัดการจํานวนกําลังคนเป็นจํานวนมากจําเป็นจะต้องมีการนําระบบสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการจัดการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยทั่วไปเป็นกระบวนการที่รวบรวม 
จัดเก็บ บํารุงรักษาและนํามาปรับแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สารสนเทศมีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนํา
ข้อมูลไปใช้งานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมาประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลและช่วยผู้บริหารในการการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ จากฐานข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนย่อมทําให้ 
การคาดการณ์มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ข้อมูลบุคลากรเป็นสิ่งจําเป็น 
และมีความสําคัญต่อการบริหารงานในองค์กร ดังน้ันในแต่ละองค์กรจึงให้ความสําคัญกับข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านทรัพยากรบุคลากรมากข้ึน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารการวางแผนกําลังคน การพัฒนา
และการฝึกอบรม ฯลฯ องค์กรจึงต้องหาทางในการปรับปรุงระบบการจัดการแบบใหม่ ซึ่งมาแทนที่แฟ้มข้อมูล
กระดาษเอกสารต่าง ๆและยังช่วยลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บด้วย)  โดยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทาง 
การบริหารงานบุคลากรประกอบไปด้วย  

1. ระบบงานวางแผนกําลังคน (Man Power Planning) แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของ
อัตรากําลัง อัตราการเข้า-ออก ของบุคลากร 

2.ระบบงานทะเบียนประวัติ (Central Database) ช่วยในการเก็บข้อมูลด้านประวัติส่วนตัวของ
บุคลากร ประวัติการทํางาน ซึ่งระบบอ่ืน ๆ สามารถดึงข้อมูลไปใช้งานร่วมกันได้ 

3. ระบบการตรวจสอบเวลา (Time Attendance) ระบบจัดเก็บตารางเวลาทํางานปกติของบุคลากร 
และรายงานการเข้า-ออกและการลาของบุคลากร 

4.ระบบงานด้านการคํานวณเงินเดือน (Payroll) ช่วยในการบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทนและภาษี 

5. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Evaluation)  ช่วยในการกําหนดมาตรฐานใน
การประเมินผล คํานวณผลลัพธ์และสรุปการประเมินผลของบุคลากรเรื่องการข้ึนเงินเดือนและเลื่อนขั้น
ตําแหน่ง 

6.ระบบงานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร (Training and Development) ช่วยในการวางแผน 
การพัฒนาบุคลากร 

7.ระบบงานสวัสดิการ (Welfare) ช่วยในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากร 

8. ระบบการสรรหาบุคลากร (Recruitment) เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลการสมัครงาน  

จะเห็นได้ว่า ระบบงานที่สลับซับซ้อนต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน เป็น วิธีการทํางานที่ยุ่งยาก หาก
อาศัยการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม ดังน้ัน การที่จะลดขั้นตอนเพ่ือให้การทํางานสะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังได้
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํา จึงจําเป็นต้องหาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาช่วยใน 
การวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล  

  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดทําจึงได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ
ล่วงหน้า 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือเป็นแนวทางในกําหนดกลยุทธ์ การวางแผนกําลังคน
ในหน่วยงานให้มีทิศทางที่เหมาะสม  
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1.2 วัตถุประสงค์ 

การจัดรายงานการวิเคราะห์จํานวนข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการล่วงหน้า 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จัดทําขึ้นเพ่ือมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1.2.1 เพ่ือแสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

1.2.2 เพ่ือให้ทราบแนวโน้ม จํานวนบุคลากรเกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการใน
มหาวิทยาลัย 

1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรเกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการกับจํานวน 
ผู้สมควรขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 ได้ทราบจํานวนผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

1.3.2 ได้ทราบแนวโน้มจํานวนบุคลากรเกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัย 

1.3.3 ได้ข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรเกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการกับจํานวน 
ผู้สมควรขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.4 ขอบเขตการจัดทํา 

1.4.1. ศึกษาวิธีการนําเสนอข้อมูลจํานวนผู้เกษียณอายุราชการที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

1.4.2  นําเสนอข้อมูลจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในระยะเวลาล่วงหน้า 4 ปี จําแนกตามสายงาน
จําแนกตามหน่วยงานและจําแนกตามตําแหน่งงาน จากระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.4.3 นําเสนอข้อมูลจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีเกษียณอายุราชการใน
ระยะเวลาล่วงหน้า 4 ปี  

1.4.4 นําเสนอข้อมูลจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการในระยะเวลา
ล่วงหน้า 4 ปี จากระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.4.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจํานวนผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการกับผู้ที่สมควร
ขอเสนอตําแหน่งทางวิชาการในระยะเวลาล่วงหน้า 4 ปี 

1.4.6 นําเสนอข้อมูลจุดวิกฤตในรูปแบบแผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถ
ขอตําแหน่งทางวิชาการและผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการในระยะเวลาล่วงหน้า 4 ปี 
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1.5 นิยามศัพท์ 

บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งประเภท
บุคลากรเป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว 

เกษียณอายุราชการ หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ออกจาก
ตําแหน่งหรือหน้าที่การงาน เมื่ออายุครบ 60 ปี 

ตําแหน่งทางวิชาการ หมายถึง ตําแหน่งของบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
สายวิชาการสําหรับอาจารย์ 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ระบบบุคลากร หมายถึง ระบบที่จัดทําขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน 
ข้อมูลการขอตําแหน่งทางวิชาการ ข้อมูลการลาศึกษาต่อ และข้อมูลการฝึกอบรมดูงาน ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  



 
 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
 วางแผนทรัพยากรมนุษย์คือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงปฏิบัติการไว้อย่างละเอียดว่าการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการพยากรณ์ความต้องการพนักงานต่าง ๆ สําหรับอนาคต โดยเปรียบเทียบกําลังคนที่
มีอยู่ในปัจจุบัน ในการดําเนินการจะมีการพิจารณาถึงจํานวนและประเภทของพนักงานที่ต้องทําการสรรหา
และรับเข้าใหม่ หรือที่ต้องออกไปจากองค์กร หรือจะสรุป ได้ว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือกระบวนการที่
ทําให้หน่วยงานมั่นใจว่ามีสิ่งต่อไปน้ีได้แก่ 

  1. มีจํานวนและประเภทของทรัพยากรบุคคลตรงตามความต้องการ 

  2. มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมบรรจุไว้ตรงตามที่งานต้องการ 

3. มีทรัพยากรบุคคลไว้พร้อมในทุกโอกาสที่องค์กรมีความต้องการ 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เก่ียวกับอุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน (Supply) 
กําลังคนเพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลวิธีที่จะให้ได้กําลังคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมอย่างเพียงพอ
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ มาปฏิบัติงานเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เหล่าน้ันอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือธํารงรักษากําลังคนท่ีเหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเน่ือง
และทํางานให้กับองค์กรอย่างเต็มศักยภาพ 

ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีประโยชน์ต่อการดําเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์หลายประการ  
หากสามารถวางแผนได้อย่างมีระบบชัดเจนและทันสมัยจะช่วยให้องค์การใช้ประโยชน์จากแผนทรัพยากร
มนุษย์ได้ดังน้ี 

1.ช่วยให้การวางแผนการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานสามารถดําเนินการได้ตรงตามความต้องการ
อย่างแท้จริ ง  โดยพิจารณาข้อมูลที่ ไ ด้จากการ วิ เคราะห์ งานอันไ ด้แ ก่  คํ าบรรยายลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เพ่ือให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถในปริมาณที่เหมาะสมและในช่วงเวลา 
ที่ต้องการ 

2. ช่วยให้การวางแผนจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ
องค์การ  โดยการศึกษานโยบายขององค์การ ลักษณะงาน และศักยภาพของบุคคลที่มีอยู่ว่ามีความสอดคล้อง
กันมากน้อยเพียงใด หากพบว่ามีสิ่งที่ต้องพัฒนาหรือสนับสนุนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ในรูปแบบใดก็ตาม
องค์การสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ช่วยให้การจัดวางตัวบุคคลให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถได้อย่างเหมาะสม  
ซึ่งจะทําให้บุคคลได้มีโอกาสทํางานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เป็นการใช้คนให้เหมาะกับงาน
สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลได้วิธีหน่ึง 

4. ช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เน่ืองจากการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการกําหนดคุณสมบัติและความสามารถในการทํางานซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานใน 
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การกําหนดตัวบุคคลและผลงานที่ต้องทําได้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวน้ีเอง สามารถใช้เป็นปัจจัยในการประเมินผล
การปฏิบัติงานได้ ทั้งยังเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ในการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ปฏิบัติงานว่าตนเองต้องมีคุณสมบัติ  และมีผลงานอย่างไรจึงจะได้มาตรฐานตามที่องค์การต้องการ 

5. ช่วยให้การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายหรือการหมุนเวียนงานเป็นไปด้วย 
ความเหมาะสมจากการประเมินผลที่เป็นธรรมทําให้ผู้ที่มีผลงานดีได้เลื่อนตําแหน่ง มีการโยกย้ายบุคคล 
ให้ตรงตามความถนัด หรือมีการหมุนเวียนงานเพ่ือให้บุคคลมีการเรียนรู้งานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การได้ทั่วถึง
และสามารถเข้าใจระบบการทํางานโดยรวมได้ดีขึ้น 

6. ช่วยให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการมีความเหมาะสม เน่ืองจากการวางแผนควบคุม
จํานวนบุคลากรให้อยู่สัดส่วนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน  ถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร 
ไม่ทําให้องค์การต้องแบกรับภาระเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่มีมากเกินความต้องการ ซึ่งอาจทํา
ให้เกิดปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะนํามาจ่ายค่าจ้างให้หรืออาจต้องประหยัดเงินจนต้องลดเงินเดือน 
ของพนักงานลง 

7. ช่วยให้การจ้างพนักงานใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นงานท่ีมี
ความสําคัญในองค์การทุกประเภท เป็นการเตรียมการให้ได้พนักงานใหม่เป็นไปตามความต้องการของแผนก
หรือฝ่ายต่าง ๆ การที่องค์การจะกําหนดการรับพนักงานใหม่ แต่ละครั้ง จะต้องยึดแผนงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ที่กําหนดขึ้นเพ่ือให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงาน  และเป็นการทําให้การจ่ายเงินขององค์การเพื่อ
พนักงานใหม่เหล่าน้ันมีความคุ้มค่า  ทั้งน้ีเพราะทันทีที่องค์การตัดสินใจจ้างพนักงาน น่ันแสดงว่าต้นทุนของ
องค์การเพ่ิมขึ้น ประเด็นน้ีองค์การธุรกิจให้ความสนใจมาก เพราะต้องการให้การจ้างพนักงานใหม่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ คือ ประหยัด ทันเวลา ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 

8.  ส่งเสริมและพัฒนาโอกาสความเท่าเทียมกันของพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ ในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์น้ันไม่จําเป็นจะต้องออกมาในรูปการจ้างพนักงานใหม่ทั้งหมด  พนักงานที่องค์การ
ต้องการใหม่น้ัน บางครั้งองค์การจะใช้วิธีการเคล่ือนย้ายพนักงานจากตําแหน่งเดิมมาตําแหน่งใหม่  โดยใช้
วิธีการพัฒนาและฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้สามารถทํางานในตําแหน่งใหม่ได้  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด  จึงทําให้พนักงานในแต่ละฝ่ายขององค์การได้รับ 
การพิจารณาอย่างทั่วถึง    ซึ่งสิ่งน้ีนับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เกิด ความเท่าเทียมกันของพนักงานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามแผนงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 

9.  เป็นแนวทางสําหรับองค์การที่มีหน้าที่ผลิตจะได้ผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน  องค์การที่มีหน้าที่ผลิตก็คือสถาบันการศึกษา   ในยุคปัจจุบันสถาบันการศึกษาสนใจการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน   ฉะน้ันถ้าองค์การได้ดําเนินการวางแผน
ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ  ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้การผลิตนักศึกษา
ออกไปสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและ ช่วยพัฒนาความม่ันคงให้แก่ประเทศ  ไม่เกิดปัญหา 
การว่างงาน  หรือได้ทํางานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถตามท่ีสําเร็จการศึกษามา 

2.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support System : DSS) จะช่วยให้ข้อมูลแก่

ผู้บริหารเพ่ือตอบคําถามเก่ียวกับปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น อาจจะต้องรับมือกับปัญหา 
การหยุดนัดงานที่มีผลต่อตารางการผลิตอย่างไร เป็นต้น ผู้บริหารมักต้องรับมือกับปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า 
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มีลักษณะเด่นดังน้ี 

1. ระบบประมวลผลรายการ ทําหน้าที่หลักในการบันทึกข้อมูล 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ทําหน้าที่สรุปข้อมูลลงในรายงานท่ีกําหนดรูปแบบไว้
ล่วงหน้า 

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล และผลิตรายงานซึ่งไม่มีรูปแบบ
ตายตัว ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจึงเป็นเคร่ืองมือที่ยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ข้อมูล               

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ 

1. ผู้ใช้ (User) ทําหน้าที่ตัดสินใจ โดยทั่วไปมักเป็นผู้บริหารระดับกลาง 

2. ซอร์ฟแวร์ (Software) เป็นสิ่งที่อยู่เบ้ืองหลังคอยจัดการรายละเอียดต่างๆในการทํางาน 
สนับสนุนส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย เช่น อยู่ในรูปแบบเมนูหรือไอคอน เป็นต้น 

3. ข้อมูล (Data) ปกติแล้วจะถูกเก็บในฐานข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลภายใน 
ซึ่งได้จากระบบประมวลผลรายการ และข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูลที่ได้จากหอการค้าและรัฐบาล 

แบบจําลองการตัดสินใจ (Decision model) ช่วยให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

          1. แบบจําลองกลยุทธ์ (Strategic model) ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงวางแผนระยะยาว เช่นกําหนด
วัตถุประสงค์ของบริษัท 

          2. แบบจําลองยุทธวิธี (Tactical model) ช่วยให้ผู้บริหารระดับกลางในการควบคุมการทํางานใน
องค์กร เช่น การวางแผนการเงิน 

          3. แบบจําลองการปฏิบัติงาน (Operational model) ช่วยให้ผู้บริหารระดับล่างในการปฏิบัติงาน
ประจําวัน เช่น การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 

2.3 การวิเคราะห์การตัดสินใจ 
 การตัดสินใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจําวัน เราก็ได้มีการตัดสินใจตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม
ในการตัดสินใจน้ันบางคร้ังก็ส่งผลดีต่อผู้ที่ตัดสินใจ แต่ในบางครั้งก็อาจจะส่งผลท่ีไม่ดีต่อผู้ตัดสินใจได้
เช่นเดียวกัน เรามักจะใช้ว่า “ตัดสินใจได้ถูกต้อง” ในกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาดี ในขณะเดียวกันก็ใช้คําว่า 
“ตัดสินใจผิดพลาด” ในกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ 

การตัดสินใจน้ัน หลายคร้ังมีความยากลําบากเกินกว่าที่จะใช้อารมณ์หรือความรู้สึก หากการตัดสินใจ
เป็นเพียงแค่ว่าจะด่ืมนํ้าหรือไม่ด่ืมดีตอนน้ี ก็คงไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลประกอบอะไรมากมาย แต่หาก
การตัดสินใจน้ันมีผลกระทบต่อคนจํานวนมากหรือต่อเงินทุนที่จะต้องลงไปจํานวนมาก การตัดสินใจในลักษณะ
น้ีย่อมมีความซับซ้อนและต้องการข้อมูลที่ครบถ้วน 
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นอกจากน้ีหลายคร้ังการตัดสินใจมักจะมีความซับซ้อน เน่ืองจากจะต้องมีการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการตัดสินใจมีความยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้อารมณ์หรือความรู้สึก มาช่วยในการ
ตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจจึงควรที่จะเรียนรู้เทคนิคในการตัดสินใจเพ่ือทําให้สามารถ ตัดสินใจได้ “ดีขึ้น” ซึ่งคําว่า  
“ดีขึ้น” น้ีหมายความว่าเป็นการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แต่การตัดสินใจที่ดีไม่จําเป็นจะต้อง
ได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอไป เพราะไม่มีใครยืนยันว่าการ ตัดสินใจน้ันจะส่งผลกระทบอย่างไรในอนาคต อย่างไรก็ตาม
การตัดสินใจที่ดีน้ันย่อมทําให้ “โอกาส” ที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีมีสูงกว่าอย่างแน่นอน 

หลักการตัดสินใจ 

ในการตัดสินใจน้ันจะมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ 

1. ทางเลือกในการตัดสินใจ การตัดสินใจ หากมีเพียงทางเลือกเดียวแล้ว การตัดสินใจย่อมที่จะ 
ไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ประการใด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วทางเลือกมากกว่า 1 ทางเลือก เช่น จะ
เลือกสร้างโรงงานที่กรุงเทพฯ หรือนครสวรรค์จะเลือกเรียนในประเทศหรือต่างประเทศ เป็นต้น 

2. ปัจจัยที่ใช้ในการตัด ตัดสินใจ เช่น ค่าแรงในแต่ละพ้ืนที่ การเลือกเรียนในประเทศหรือต่างประเทศ 

ปัจจัยอาจที่ใช้ประกอบในการตัดสินใจ เช่น ค่าแรงในแต่ละพ้ืนที่ หรือความใกล้ไกลจากวัตถุดิบ หรือการเลือก
เรียนในประเทศหรือต่างประเทศน้ัน ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจ เช่น ต้นทุนค่าเล่าเรียน หรือความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอนเป็นต้น 

3. เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นสิ่งที่ผู้ตัดสินใจไม่สามารถที่จะควบคุมได้ แต่จะส่งผลลัพธ์
ต่อการตัดสินใจ เช่น ในการสร้างโรงงานน้ัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี 
หรือการเลือกเรียนในหรือต่างประเทศน้ัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต เช่น การออกกฎหมายเพ่ือเพ่ิม
เงินเดือนให้กับคนจบการศึกษาจากต่างประเทศ เป็นต้น 

สรุปได้ว่าหากต้องการท่ีตัดสินใจดําเนินการอะไรที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่ควรใช้อารมณ์หรือ
ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวควรจะต้องมีข้อมูลประกอบในการเลือกตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจที่มีข้อมูลประกอบ
ย่อมทําให้มีโอกาสในการได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า 

2.4 กระบวนการในการตัดสินใจ 
 แนวความคิดของ Simon (1960) ที่อธิบายข้ันตอนการตัดสินใจโดยใช้แบบจําลอง (Model) ที่
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ประการ ดังต่อไปน้ี 

 1. การใช้ความคิดประกอบเหตุผล (Intelligence) ผู้ตัดสินใจจะรับรู้ถึงโอกาสหรือปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากน้ันผู้ทําการตัดสินใจเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากทั้งตัวปัญหา และสิ่งแวดล้อม หรือโอกาสน้ัน 

 2. การออกแบบ (Design) ผู้ตัดสินใจจะวิเคราะห์และพัฒนาทางต่าง ที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา เพ่ือ
นําไปใช้ประกอบตัดสินใจเลือกทางเลือกในการปฏิบัติที่เหมาะสม การที่จะประสบความสําเร็จได้ในขั้นตอนน่ี ผู้
ทําการตัดสินใจจะต้องมีความเข้าใจในปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์พยายามที่จะหาทางออกของปัญหา และ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในปัญหานั้น 
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 3. การคัดเลือก (Choice) ผู ้ทําการตัดสินใจจะทําการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ที่สุด เพ่ือที่จะนําไปประยุกต์ใช้ต่อไปปกติขั้นตอนการตัดสินใจจะมีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเน่ือง 
จากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนตัดสินใจเลือกทางเลือกเพ่ือนําไปปฏิบัติอย่างไรก็ตามอาจจะมีการดําเนินการ 
ย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ผ่านมาแล้วในระหว่างที่ขั้นตอนกําลังดําเนินอยู่ เพ่ือปรับปรุงให้การตัดสินใจ 
มีผลสมบูรณ์ขึ้น นอกจากน้ียังมีผู้วิจารณ์ว่าแบบจําลองกระบวนการตัดสินใจของ Simon ในช่วงเร่ิมต้นไม่ได้
กล่าวเจาะจงถึงกระบวนการต่างๆ หลังการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติเช่น การติดตามผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์ 
ที่เกิด ซึ่งต่อมา Rubenstien และ Haberstroh (1965) ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับขั้นตอนการตัดสินใจ 
ว่ามี 5 ขั้นตอนแนวคิดของ Rubenstien และ Haberstroh (1965) มีแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการตัดสินใจ 
ว่ามี 5 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. ผู้ตัดสินใจรับรู้ถึงโอกาส หรือปัญหาที่เกิดขึ้น 

 2. ผู้ตัดสินใจรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหา ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา และกําหนดทางเลือกที่เป็นไป
ได้เพ่ือการวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ 

 3. ผู้ตัดสินใจจะทําการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คิดว่าเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาและสถานการณ์
เพ่ือนําไปปฏิบัติต่อไป 

 4. ผู้ตัดสินใจจะดําเนินการ เพ่ือนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 

 5. ภายหลังการนําผลการตัดสินใจไปดําเนินงาน ต้องทําการติดตามผลของการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบว่า
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด และต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างไร 

แนวคิดของ Long (1989) ซึ่งได้กล่าวไว้ในหนังสือระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการว่า การตัดสินใจแบ่งออก
เป็น 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. การรับรู้ถึงโอกาสหรือปัญหาที่เกิดขึ้น 

 2. การสํารวจขอบเขตและข้อจํากัดของการตัดสินใจ เช่น ข้อจํากัดทางกฎหมาย เศรษฐกิจและ
การเมือง 

 3. การกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจ 

 4. การรวบรวมสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

 5. การวิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้ 

 

 6. การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติ 
 จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า กระบวนการในการตัดสินใจต้องมีการเปรียบเทียบและสํารวจและม ี
การรับรู้ถึงโอกาสความเป็นไปได้ในด้านต่างๆของการตัดสินใจ ซึ่งหากมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจย่อมทําให้
โอกาสในการตัดสินใจในทางที่ถูกต้องมีมากย่ิงขึ้น 
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2.5 เครื่องมือทางสถิติเพื่อการตัดสินใจ 
 เครื่องมือทางสถิติเพ่ือการตัดสินใจเป็นเคร่ืองมือเชิงปริมาณท่ีสําคัญอย่างหน่ึง ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น
เครื่องมือพ้ืนฐานใน การทําความเข้าใจกับข้อมูลคือเคร่ืองมือทางด้านสถิติ สถิติเป็นกระบวนการในเชิง
วิทยาศาสตร์ ในการเก็บข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล นําเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และตีความหมายข้อมูล เพ่ือ
ช่วยในการตัดสินใจ 

 ประเภทของสถิติ 

 สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอ้างอิง 
(Inferential Statistics) โดยแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังต่อไปน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการจัดระเบียบข้อมูล สรุปข้อมูล และ
นําเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทพบว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเกิด
ข้อบกพร่อง 10 ช้ินจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 100 ช้ิน ค่าสถิติ 10 จะแสดง ให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจาก 
การผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 100 ช้ิน หรือการแสดงเกรดเฉลี่ยรวม ของนักเรียนในช้ันเรียนที่มีค่าเท่ากับ 3.85 
เป็นการอธิบายลักษณะความรู้ความสามารถโดยเฉลี่ย ของนักเรียนในช้ันเรียนน้ี เป็นต้น 

 2. สถิ ติ เ ชิ ง อ้ า ง อิ ง  ( Inferential Statistics) เ ป็นสถิ ติที่ ใ ช้ ในการประมาณค่าการทํ านาย 
และการขยายผลไปยังกลุ่มประชากร จากสิ่งที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง น่ันคือการนําข้อมูลที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่างมา
ทํานายผลกลุ่มประชากรน่ันเอง ตัวอย่างเช่น Exit Pot ที่ออกมาหลัง การเลือกต้ังที่มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างและมาขยายผลว่าประชาชนในเขตน้ีจะเลือกผู้แทน คนใดเป็นอันดับที่ 1 ในการเลือกต้ัง เป็นต้น 

การนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพ 

 แผนภูมิแท่ง (Bar chart) คือแผนภาพที่แสดงสิ่งที่ต้องการนําเสนอ เช่น เพศ อาชีพ ชนิด รายรับ ใน
แกนนอน และแสดงความถี่หรือปริมาณต่าง ๆ ของข้อมูลในแกนต้ัง โดย ความสูงของแผนภาพแต่ละแห่งจะ
แสดงให้เห็นถึงความถ่ีหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละชนิด หากข้อมูลมีความถี่หรือปริมาณที่สูงกว่า ความสูงของ
แห่งก็จะสูงกว่า เป็นต้น 
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รูปที่ 2.1 แสดงตัวอย่างแผนภูมิแท่ง 
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กราฟแสดงจํานวนผู้สมควรเสนอขอตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์
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แผนภูมิรูปวงกลม (Pie Chart) 

แผนภูมิรูปวงกลม (Pie chart) เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นค่าอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ ของแต่ละส่วนต่อ
จํานวนทั้งหมด ทําให้เราเห็นภาพและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละส่วนได้ อย่างชัดเจน 

 

รูปที่ 2.2  แสดงตัวอย่างแผนภูมิวงกลม 

   

สายวิชาการ
46%สายสนับสนุน

54%

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากร ตามสายงาน



 
 

บทที่ 3 

 หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ 

3.1 การนําเสนอข้อมูลจํานวนบุคลากรปัจจุบัน 
3.1.1 นําเสนอข้อมูลจํานวนบุคลากรปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน ในปีพุทธศักราช 2562  

การนําเสนอข้อมูลโดยใข้ฐานข้อมูลระบบุคลากรจําแนกตามหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ช่วย
ราชการ ดังน้ี  

1. หน่วยตรวจสอบภายใน 

2. กองกลาง 

3. *กองอาคารสถานที่ 

4. *สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

5. *กองประชาสัมพันธ์ 

6. **สถานวิีทยุกระจายเสียง 

7. *สํานักจัดการทรัพย์สิน 

8. *สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

9. กองคลัง 

10. กองนโยบายและแผน 

11. กองบริหารงานบุคคล 

12. *กองกฎหมาย 

13. กองพัฒนานักศึกษา 

14. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

15. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

16. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

17. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

18. คณะบริหารธุรกิจ 

19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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21. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

22. คณะศิลปศาสตร์ 

23. *คณะพยาบาลศาสตร์ 

24. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

25. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

26. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

27. *สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

28. *สํานักสหกิจศึกษา 

29. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

3.2 การนําเสนอข้อมูลจํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 
3.2.1 นําเสนอข้อมูลจํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีพุทธศักราช 2562 2563 2564 

2565 ตามหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. หน่วยตรวจสอบภายใน 

2. กองกลาง 

3. *กองอาคารสถานที่ 

4. *สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

5. *กองประชาสัมพันธ์ 

6. **สถานีวิทยุกระจายเสียง 

7. *สํานักจัดการทรัพย์สิน 

8. *สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

9. กองคลัง 

10. กองนโยบายและแผน 

11. กองบริหารงานบุคคล 

12. *กองกฎหมาย 

13. กองพัฒนานักศึกษา 
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14. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

15. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

16. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

17. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

18. คณะบริหารธุรกิจ 

19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

21. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

22. คณะศิลปะศาสตร์ 

23. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

24. *คณะพยาบาลศาสตร์ 

25. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

26. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

27. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

28. *สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

29. *สํานักสหกิจศึกษา 

30. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

3.3 การนําเสนอข้อมูลจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการ  
3.3.1 นําเสนอข้อมูลจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการ ในปีพุทธศักราช 2562 

2563 2564 2565 ตามหน่วยงานที่เป็นสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. คณะศิลปศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะบริหารธุรกิจ 
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 
12. คณะพยาบาลศาสตร์ 

3.4 การนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวน
บุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ในปีพุทธศักราช 2562 2563 2564 2565 
ตามหน่วยงานที่เป็นสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. คณะศิลปศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะบริหารธุรกิจ 
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 
12. คณะพยาบาลศาสตร์ 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูล 
3.5.1 โปรแกรม Microsoft Access 2013 

3.5.2 โปรแกรม Microsoft Excel 2013 

3.5.3 โปรแกรมฐานข้อมูลระบบบุคลากร 

3.5.4 แผนภูมิคอลัมภ์ 

3.5.6. แผนภูมิเส้น 

3.5.7 แผนภูมิวงกลม 

  



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ข้อมูลจํานวนบุคลากรปัจจุบัน หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน/ช่วยราชการ  
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลจํานวนบุคลากรปัจจุบัน หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ช่วยราชการ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

จํานวนของบุคลากร สายวิชาการ  996 คน คิดเป็น 46.35%  จํานวนบุคลากร สายสนับสนุน 1,153 
คน  คิดเป็น 53.65 % รวม จํานวนบุคลากรทั้งหมด 2,149 คน   

วิชาการ สนันสนุน วิชาการ สนันสนุน วิชาการ สนันสนุน วิชาการ สนันสนุน วิชาการ สนันสนุน

1. หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 - - - - - 4 - - 6

2. กองกลาง 12 2 - 1 - 8 - 6 - 8 37

3. *กองอาคารสถานที่ 2 6 - 7 - 4 1 19 - 140 179

4. *สํานักงานสภามหาวิทยาลัย - - - - - 1 - 3 - - 4

5. *กองประชาสัมพันธ์ - 2 - 2 - 2 - 9 - - 15

6. **สถานีวิทยุกระจายเสียง - 1 - - - 3 - 3 - - 7

7. *สํานักจัดการทรัพย์สิน - 2 - - - 3 1 3 - 7 16

8. *สภาคณาจารย์และข้าราชการ - - - - - - - 1 - - 1

9. กองคลัง - 21 - 1 - - - 26 - 1 49

10. กองนโยบายและแผน - 3 - 1 - - - 17 - - 21

11. กองบริหารงานบุคคล 1 10 - 1 - 2 - 17 - - 31

12. *กองกฎหมาย - 1 - - - 2 - 4 - 1 8

13. กองพัฒนานักศึกษา 1 11 - - - 3 - 21 - 12 48

14. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 50 2 - 3 - 2 45 19 - 66 187

15. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 33 3 - 13 1 4 54 36 1 27 172

16. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 29 4 - 6 - 3 22 21 5 9 99

17. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12 1 - - - 2 41 19 - 6 81

18. คณะบริหารธุรกิจ 45 4 - 7 - 3 46 14 4 27 150

19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45 2 - 1 - 16 78 20 - 10 172

20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 129 2 - 2 - 11 62 32 - 88 326

21. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 60 5 - - 2 4 78 21 5 12 187

22. คณะศิลปศาสตร์ 44 3 - 2 - 1 60 15 3 15 143

23. *คณะพยาบาลศาสตร์ 1 - - - - - 7 6 - 1 15

24. สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 2 - - - 1 - 17 - 6 28

25. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 - - - 12 2 38 - 29 85

26. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 16 - - - 3 1 29 - 12 66

27. *สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 1 - - 1 - 1 - 5 - - 8

28. *สํานักสหกิจศึกษา 2 - - - - - - 4 - 1 7

29. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ - - - - - - 1 - - - 1

รวม 476 107 - 48 3 91 499 429 18 478 2,149

รวมหน่วยงาน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชากร พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างช่ัวคราว
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แผนภูมิที ่4.1 แสดงจํานวนบุคลากร ตามสายงาน 

4.2 ข้อมูลจํานวนบุคลากรที่เกษียณอายุ จําแนกตามปีพุทธศักราช 2562 
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 

หน่วยงาน จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2562 
วิชาการ สนับสนุน รวม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 3 10 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 1 7 
 *กองอาคารสถานที่ 0 6 6 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 1 5 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0 5 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2 4 
 คณะบริหารธุรกิจ 0 4 4 
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 2 3 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 1 3 
 คณะศิลปศาสตร์ 3 0 3 
 กองพัฒนานักศึกษา 0 2 2 
 กองคลัง 0 1 1 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 1 1 
 หน่วยตรวจสอบภายใน 0 1 1 
*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 0 0 0 
*คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 
* คณะสถาปัตย์กรรม 0 0 0 
รวม 30 25 55 

สายวิชาการ
46%สายสนับสนุน

54%

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากร ตามสายงาน
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จากตารางพบว่าหน่วยงานที่มีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 มากที่สุดคือ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จํานวน 10 คน รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 7 คน 

4.2.1 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จําแนก
ตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผูเ้กษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 
อาจารย์ 1 
พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 2 
เจ้าพนักงานธุรการ 1 
รวม 10 

จากตารางพบว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวน 6 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

4.2.2 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จําแนกตาม 
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผูเ้กษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
อาจารย์ 4 
พนักงานบริการ 1 
รวม 7 

จากตารางพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 2 คน 
คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

4.2.3 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 กองอาคารสถานที่ จําแนกตาม ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 กองอาคารสถานที่ 

ตําแหน่ง จํานวนผูเ้กษียณอายุราชการ 
เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิทัศน์ 2 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 
ช่างเทคนิคชํานาญงาน 1 
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 
หัวหน้าหมวดสถานที ่ 1 
รวม 6 
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จากตารางพบว่า กองอาคารสถานที่ มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุน จํานวน 
1 คน คือ ช่างเทคนิคชํานาญงาน 

4.2.4 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจําแนก
ตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
รองศาสตราจารย์ 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2 1 
รวม 5 

จากตารางพบว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 
4 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 3 คน และตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน  

4.2.5 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จําแนก
ตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

รองศาสตราจารย์ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

อาจารย์ 2 

รวม 5 
จากตารางพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

จํานวน 4 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 2 คน และตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน  
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4.2.6 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 2 1 
หัวหน้าสํานักงานคณบดีผอ.กอง หรือเทียบเท่า 1 
รวม 4 

จากตารางพบว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 
2 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

4.2.7 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะบริหารธุรกิจจําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะบริหารธุรกิจ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

รองศาสตราจารย์ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

อาจารย์ 1 

รวม 4 
จากตาราง พบว่าคณะบริหารธุรกิจ มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 3 คน คือ 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 2 คน และตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน  

4.2.8 ตารางแสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 1 
คนงานห้องปฏิบัติการ 1 
รวม 3 

จากตาราง พบว่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวน 1 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
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4.2.9 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 
รวม 3 

จากตาราง พบว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 2 
คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 4.2.10 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะศิลปศาสตร์ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 คณะศิลปศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
อาจาย์ 1 
รวม 3 

จากตาราง พบว่าคณะศิลปศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 2 คน คือ 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.2.11 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 กองพัฒนานักศึกษา จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 กองพัฒนานักศึกษา 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 1 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 1 
รวม 2 

จากตาราง พบว่ากองพัฒนานักศึกษา มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งสายงานสนับสนุน จํานวน 2 
คน คือ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ และ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
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4.2.12 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 กองคลัง จําแนกตาม ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 กองคลัง 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้อํานวยการกองคลังผอ.กอง หรือเทียบเท่า 1 
รวม 1 

จากตาราง พบว่ากองคลัง มีผู้อํานวยการกองคลัง ผอ.กองหรือเทียบเทียบเท่าเกษียณอายุ จํานวน 1 
คน  

4.2.13 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.15 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ 1 
รวม 1 

จากตาราง พบว่าสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งสาย
งานสนับสนุน จํานวน 1 คน คือ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

4.2.14 ตารางแสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน 
จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
นักตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 1 
รวม 1 

จากตาราง พบว่าหน่วยตรวจสอบภายใน มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งสายงานสนับสนุน 
จํานวน 1 คน คือ ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

โดยวิเคราะห์ได้ว่าในปีพุทธศักราช 2562 

 ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 25 คน แบ่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน  
22 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 3 คนดังน้ี 

ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําปี 2562 

หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 
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หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คณะบริหารธุรกิจ 2 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 
 คณะศิลปศาสตร์ 2 
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 
รวม 22 

 

 

แผนภูมิที ่4.2 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําปี 2562 
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แผนภูมิแสดงจํานวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์



25 
 

ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจําปี 2562 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 
 คณะบริหารธุรกิจ 1 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
รวม 3 

 

 

แผนภูมิที ่4.3 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจําปี 2562 

4.3 ข้อมูลจํานวนบุคลากรที่เกษียณอายุ จําแนกตามปีพุทธศักราช 2563 
ตารางที่ 4.19 แสดงข้อมูลจํานวนบุคลากรที่เกษียณอายุ จําแนกตามปีพุทธศักราช 2563 

หน่วยงาน จํานวนคนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2563 
วิชาการ สนันสนุน รวม 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 5 9 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 4 8 
 คณะบริหารธุรกิจ 4 2 6 
 คณะศิลปศาสตร์ 4 1 5 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 1 4 
 *กองอาคารสถานที่ 0 3 3 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 1 3 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 0 3 
 *สํานักจัดการทรัพย์สิน 0 1 1 
 *สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 0 1 1 
 กองกลาง 0 1 1 
 กองคลัง 0 1 1 
 กองพัฒนานักศึกษา 0 1 1 
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 0 1 

0

1

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนภูมิแสดงจํานวนรองศาสตราจารย์เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์



26 
 

หน่วยงาน จํานวนคนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2563 
วิชาการ สนันสนุน รวม 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 1 1 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 1 1 
*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 0 0 0 
*คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 
* คณะสถาปัตย์กรรม 0 0 0 
รวม 25 27 51 

จากตารางพบว่าหน่วยงานที่มีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 มากที่สุดคือ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 9 คน รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 8 คน 

4.3.1 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.20 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
อาจารย์ 2 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 
คนงาน 3 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 1 
รวม 9 

จากตาราง พบว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 
2 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุน จํานวน 1 คน 
คือ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

4.3.2 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.21 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
อาจารย์ 2 
หัวหน้าสํานักงานคณบดีผอ.กอง หรือเทียบเท่า 1 
นักวิชาการศึกษา 1 
พนักงานบริการ 2 
รวม 8 
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จากตารางพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน 
คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุน จํานวน 1 คน 
คือ หัวหน้าสํานักงานคณบดีผอ.กอง หรือเทียบเท่า  

4.3.3 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะบริหารธุรกิจ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.22 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะบริหารธุรกิจ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
รองศาสตราจารย์ 2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
อาจารย์ 1 
หัวหน้าสํานักงานคณบดีผอ.กอง หรือเทียบเท่า 1 
รวม 6 

จากตารางพบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน คือ 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุน จํานวน 1 คน คือ 
หัวหน้าสํานักงานคณบดีผอ.กอง หรือเทียบเท่า  

4.3.4 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะศิลปศาสตร์ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.23 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 
อาจารย์ 1 
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 1 
รวม 5 

จากตารางพบว่า คณะศิลปศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน คือ 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

4.3.5 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จําแนก
ตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.24 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 
บรรณารักษ์ชํานาญการ 1 
รวม 4 
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จากตารางพบว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 2 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 1 คน คือ บรรณารักษ์ชํานาญการ 

4.3.6 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 กองอาคารสถานที่ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.25 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 กองอาคารสถานที่ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
เจ้าหน้าที่จราจรและบรรเทาภัย 1 
เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิทัศน์ 1 
พนักงานขับรถยนต์ 1 
รวม 3 

จากตารางพบว่า กองอาคารสถานที่ ไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงาน
สนับสนุนเกษียณอายุราชการ 

4.3.7 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.26 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
รองศาสตราจารย์ 1 
อาจารย์ 1 
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 1 
รวม 3 

จากตารางพบว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 
1 คน คือ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

4.3.8 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.27 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
รองศาสตราจารย์ 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
อาจารย์ 1 
รวม 3 
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จากตารางพบว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 
คน คือ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์จํานวน 1 คน  และตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 1 คน 

4.3.9 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 สํานักจัดการทรัพย์สิน จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.28 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร ์

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 1 
รวม 1 

จากตารางพบว่า กองอาคารสถานที่ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 
1 คน คือ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 

4.3.10 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 สํานักประกันคุณภาพ จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.29 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 สํานักประกันคุณภาพ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 1 
รวม 1 

จากตารางพบว่า สํานักประกันคุณภาพ ไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงาน
วิชาการเกษียณอายุราชการ 

4.3.11 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 กองกลาง จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.30 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 กองกลาง 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

ผู้อํานวยการกองกลางผอ.กอง หรือเทียบเท่า 1 

รวม 1 

จากตารางพบว่า กองกลาง มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน 
คือ ผู้อํานวยการกองกลางผอ.กอง หรือเทียบเท่า 

4.3.12 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 กองคลัง จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.31 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 กองคลัง 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 1 

รวม 1 
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จากตารางพบว่า กองคลัง มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน คือ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

4.3.13 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 กองพัฒนานักศึกษา จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.32 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 กองพัฒนานักศึกษา 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
คนงาน 1 
รวม 1 

จากตารางพบว่า กองพัฒนานักศึกษา ไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงาน
สนับสนุนเกษียณอายุราชการ 

4.3.14 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ตารางที่ 4.33 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 

รวม 1 

จากตารางพบว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 1 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.3.15 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตารางที่ 4.34 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

อาจารย์ 1 

นักการภารโรง 1 

รวม 2 

จากตารางพบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงาน
สนับสนุนเกษียณอายุราชการ 
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4.3.16 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตารางที่ 4.35 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 
รวม 1 

จากตารางพบว่า สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มี
ตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ 

4.3.17 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตารางที่ 4.36 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2563 สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 1 

รวม 1 
จากตารางพบว่า สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุน

เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน คือ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

โดยวิเคราะห์ได้ว่าในปีพุทธศักราช 2563 

 ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 18 คน แบ่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน  
14 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 4 คนดังน้ี  

ตารางที่ 4.37 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําปี 2563 

หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 
คณะบริหารธุรกิจ 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 
คณะศิลปศาสตร์ 3 
รวม 14 
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แผนภูมิที ่4.4 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําปี 2563 

ตารางที่ 4.38 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจําปี 2563 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ 
คณะบริหารธุรกิจ 2 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 
รวม 4 
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แผนภูมิแสดงจํานวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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แผนภูมิที ่4.5 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจําปี 2563 
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 คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์

แผนภูมิแสดงจํานวนรองศาสตราจารย์เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2563

รองศาสตราจารย์
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4.4 ข้อมูลจํานวนบุคลากรที่เกษียณอายุ จําแนกตามปีพุทธศักราช 2564 
ตารางที่ 4.39 แสดงข้อมูลจํานวนบุคลากรที่เกษียณอายุ จําแนกตามปีพุทธศักราช 2564 

หน่วยงาน จํานวนคนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2564 
วิชาการ สนันสนุน รวม 

*กองอาคารสถานที่ 0 9 9 
 คณะศิลปศาสตร์ 6 2 8 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 2 7 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 1 6 
 คณะบริหารธุรกิจ 4 2 6 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 1 6 
 *สํานักจัดการทรัพย์สิน 0 3 3 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 0 3 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 3 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 1 2 
 *กองประชาสัมพันธ์ 0 1 1 
 กองคลัง 0 1 1 
 กองบริหารงานบุคคล 0 1 1 
 กองพัฒนานักศึกษา 0 1 1 
*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 0 0 0 
*คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 
* คณะสถาปัตย์กรรม 0 0 0 
รวม 31 26 57 

จากตารางพบว่าหน่วยงานที่มีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 มากที่สุดคือ กอง
อาคารสถานที่ จํานวน 9 คน รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 8 คน 

4.4.1 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 กองอาคารสถานที่ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.40 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 กองอาคารสถานที่ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 1 
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 
ช่างโลหะ 1 
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1 
พนักงานขับรถยนต์ 3 
รวม 9 
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จากตารางพบว่า กองอาคารสถานที่ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 
1 คน คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

4.4.2 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะศิลปศาสตร์ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.41 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะศิลปศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 
อาจารย์ 1 
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 1 
เจ้าหน้าที่ประจําห้องอาหาร 1 
รวม 8 

จากตาราง พบว่าคณะศิลปศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 5 คน คือ 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุน จํานวน 1 คน คือ 
ตําแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหารชํานาญงาน 

4.4.3 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.42 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 

รองศาสตราจารย์ 1 

อาจารย์ 1 

เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 

พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 1 

รวม 7 

จากตารางพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 4 คน 
คือ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์จํานวน 1 คน  และตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 3 คน 
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4.4.4 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.43 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 

อาจารย์ 4 

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 1 

รวม 6 

จากตารางพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน 
คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.4.5 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะบริหารธุรกิจ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.44 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะบริหารธุรกิจ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

อาจารย์ 2 

พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 2 

รวม 6 

จากตารางพบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน คือ 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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4.4.6 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.45 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร ์

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

อาจารย์ 3 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 

รวม 6 

จากตารางพบว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 
คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.4.7 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 สํานักจัดการทรัพย์สิน จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.46 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 สํานักจัดการทรัพย์สิน 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 1 

ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 

พนักงานบริการ 1 

รวม 3 

จากตารางพบว่า สํานักจัดการทรัพย์สิน มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 1 คน คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

4.4.8 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.47 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
อาจารย์ 1 
รวม 3 
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จากตารางพบว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณ จํานวน 2 คน คือ 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.4.9 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จําแนก
ตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.48 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 2 1 

รวม 3 

จากตารางพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 2 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.4.10 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จําแนก
ตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.49 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
พนักงานขับรถยนต์ 1 
รวม 2 

จากตารางพบว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 1 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.4.11 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 กองประชาสัมพันธ์ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.50 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 กองประชาสัมพันธ์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 1 
รวม 1 

จากตารางพบว่า กองประชาสัมพันธ์ ไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงาน
สนับสนุนเกษียณอายุราชการ 
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4.4.12 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 กองคลัง จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.51 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 กองคลัง 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 1 

รวม 1 

จากตารางพบว่า กองคลัง มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน คือ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

4.4.13 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 กองบริหารงานบุคคล จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.52 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 กองบริหารงานบุคคล 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

บุคลากรชํานาญการ 1 

รวม 1 

จากตารางพบว่า กองบริหางานบุคคล มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 1 คน คือ บุคลากรชํานาญการ 

4.4.14 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 กองพัฒนานักศึกษา จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.53 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2564 กองพัฒนานักศึกษา 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 1 

รวม 1 

จากตารางพบว่า กองพัฒนานักศึกษา มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 1 คน คือ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
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โดยวิเคราะห์ได้ว่าในปีพุทธศักราช 2564 

ผู้เกษียณอายุราชการท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 19 คน แบ่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน  
18 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คนดังน้ี  

ตารางที่ 4.54 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําปี 2564 

 
หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์ 5 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 
คณะบริหารธุรกิจ 2 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 
รวม 18 

แผนภูมิที ่4.6 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําปี 2564 

ตารางที่ 4.55 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจําปี 2564 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 
รวม 1 

0

1
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5
แผนภูมิแสดงจํานวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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4.5 ข้อมูลจํานวนบุคลากรที่เกษียณอายุ จําแนกตามปีพุทธศักราช 2565 
ตารางที่ 4.56 แสดงข้อมูลจํานวนบุคลากรที่เกษียณอายุ จําแนกตามปีพุทธศักราช 2565 

หน่วยงาน จํานวนคนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2565 
วิชาการ สนันสนุน รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 4 10 
 คณะบริหารธุรกิจ 7 2 9 
 *กองอาคารสถานที่ 0 6 6 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 1 6 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 4 5 
 กองพัฒนานักศึกษา 0 4 4 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0 3 
 คณะศิลปศาสตร์ 2 1 3 
 กองกลาง 0 2 2 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 1 2 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2 2 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 2 2 
 *กองประชาสัมพันธ์ 0 1 1 
 *คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 1 
 กองคลัง 0 1 1 
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 0 1 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 1 1 
*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 0 0 0 
* คณะสถาปัตย์กรรม 0 0 0 
รวม 28 33 61 

จากตารางพบว่าหน่วยงานที่มีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 มากที่สุดคือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 10 คน รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 9 คน 

4.5.1 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.57 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

รองศาสตราจารย์ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

อาจารย์ 3 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 

เจ้าพนักงานธุรการ 1 
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ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

พนักงานบริการ 2 

รวม 10 
จากตารางพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 3 คน 

คือ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์จํานวน 1 คน  และตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 2 คน 

4.5.2 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะบริหารธุรกิจ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.58 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะบริหารธุรกิจ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

รองศาสตราจารย์ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 

อาจารย์ 2 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 1 

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 1 

รวม 9 

จากตารางพบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 5 คน คือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์จํานวน 1 คน  และตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 4 คน มีผู้ที่มีตําแหน่งทาง
สายงานสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน คือตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

4.5.3 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 กองอาคารสถานที่ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.59 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 กองอาคารสถานที่ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิทัศน์ 5 

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลหนัก 1 

รวม 6 

จากตารางพบว่า กองอาคารสถานที่ ไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงาน
สนับสนุนเกษียณอายุราชการ 
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4.5.4 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.60 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

รองศาสตราจารย์ 1 
อาจารย์ 4 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 1 
รวม 6 

จากตารางพบว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 
1 คน คือ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์จํานวน 1 คน มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการ 
จํานวน 1 คน คือตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

4.5.5 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จําแนก
ตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.61 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 

พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 1 

ช่างไม้ ระดับ ช 2 1 

พ่ีเลี้ยงเด็ก 1 

รวม 5 

จากตารางพบว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 1 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.5.6 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 กองพัฒนานักศึกษา จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.62 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 กองพัฒนานักศึกษา 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชํานาญการพิเศษ 1 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 1 
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ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 1 

พนักงานอัดสําเนา 1 

รวม 4 

จากตารางพบว่ากองพัฒนานักศึกษา มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 3 คน คือ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชํานาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ และ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ประเภทละ 1 คน 

4.5.7 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จําแนก
ตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.63 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

อาจารย์ 1 

รวม 3 

จากตารางพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 2 คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.5.8 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะศิลปศาสตร์ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.64 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะศิลปศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดห้องพัก 1 

รวม 3 

จากตารางพบว่า คณะศิลปศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน คือ 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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4.5.9 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 กองกลาง จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.65 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 กองกลาง 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 1 

พนักงานบริการ 1 

รวม 2 

จากตารางพบว่า กองกลาง ไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุน
เกษียณอายุราชการ 

4.5.10 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.66 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2 1 

อาจารย์ 1 

รวม 2 

จากตารางพบว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มีตําแหน่งทางสาย
งานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ 

4.5.11 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตารางที่ 4.67 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 

พนักงานบริการ 1 

รวม 2 

จากตารางพบว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 
คน คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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4.5.12 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตารางที่ 4.68 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565  สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 

นักการภารโรง 1 

รวม 2 

จากตารางพบว่า สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มี
ตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ 

4.5.13 ตารางแสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ตารางที่ 4.69 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 2 
รวม 2 

จากตารางพบว่า สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุน
เกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน คือ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

4.5.14 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 กองประชาสัมพันธ์ จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.70 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 กองประชาสัมพันธ์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 1 
รวม 1 

จากตารางพบว่า กองประชาสัมพันธ์มีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 
1 คน คือ นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

  



47 
 

4.5.15 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จําแนกตาม
ตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.71 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 

รวม 1 

จากตารางพบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงาน
สนับสนุนเกษียณอายุราชการ 

4.5.16 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 กองคลัง จําแนกตามตําแหน่ง 

ตารางที่ 4.72 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 กองคลัง 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 1 
รวม 1 

จากตารางพบว่า กองคลังมีผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน คือ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

4.5.17 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ตารางที่ 4.73 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 

อาจารย์ 1 

รวม 1 

จากตารางพบว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มีตําแหน่งทาง
สายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ 

4.5.18 จํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตารางที่ 4.74 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตําแหน่ง จํานวนผู้เกษียณอายุราชการ 
พนักงานขับรถ 1 
รวม 1 

จากตารางพบว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่มีตําแหน่งทางสายงาน
สนับสนุนเกษียณอายุราชการ 
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โดยวิเคราะห์ได้ว่าในปีพุทธศักราช 2565 

ผู้เกษียณอายุราชการท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 15 คน แบ่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน  
12 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 3 คนดังน้ี 

ตารางที่ 4.75 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําปี 2565 

 

แผนภูมิที ่4.7 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําปี 2565 

ตารางที่ 4.76 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจําปี 2565 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 
 คณะบริหารธุรกิจ 1 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 
รวม 3 

หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณะบริหารธุรกิจ 4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 
คณะศิลปศาสตร์ 2 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 
รวม 12 
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แผนภูมิแสดงจํานวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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แผนภูมิที ่4.8 แสดงจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจําปี 2565 
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กราฟแสดงจํานวนรองศาสตราจารย์เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2565

รองศาสตราจารย์
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4.6 ข้อมูลจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการ จําแนกตามปีพุทธศักราช 
4.6.1 ผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการปีพุทธศักราช 2562  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ตารางที่ 4.77 แสดงผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการปีพุทธศักราช 2562  

หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 
คณะบริหารธุรกิจ 8 2  10 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 3  10 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 5 2 10 
คณะศิลปศาสตร์ 8 2  10 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 1 1 7 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 1  6 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 1  5 
*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 4   4 
*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4   4 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 1  3 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1   1 
รวม 51 16 3 70 

จากตารางพบว่า คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาตร์ มีผู้
สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการ มากที่สุดจํานวน 10 คน โดยมีผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการในปี
พุทธศักราช 2562 ทั้งสิ้น จํานวน 70 คน 

แผนภูมิที่ 4.9 แสดงจํานวนผู้สมควรเสนอขอตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2562 
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ผู้สมควรเสนอตําแหน่ง ผ.ศ.
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จากแผนภูมิพบว่า คณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์มีผู้สมควรเสนอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มากที่สุดจํานวน 8 คน โดยมีผู้สมควรเสนอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2562 ทั้งสิ้น จํานวน 
51 คน 

แผนภูมิที ่4.10 แสดงจํานวนผู้สมควรเสนอขอตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2562 

จากแผนภูมิพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีผู้สมควรเสนอขอตําแน่งรองศาสตราจารย์มากที่สุด จํานวน 
5 คน โดยมีผู้สมควรเสนอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2562 ทั้งสิ้น จํานวน 16 คน 

แผนภูมิที่ 4.11 แสดงจํานวนผู้สมควรเสนอขอตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2562 

จากแผนภูมิพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีผู้สมควรเสนอขอตําแน่งศาสตราจารย์มากที่สุด จํานวน 2 
คน โดยมีผู้สมควรเสนอตําแหน่งศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2562 ทั้งสิ้น จํานวน 3 คน 
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แผ่นภูมิแสดงจํานวนผู้สมควรเสนอขอตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2562
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4.6.2 ผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการปีพุทธศักราช 2563  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ตารางที่ 4.78 แสดงผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการปีพุทธศักราช 2563 

หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 4 4 12 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5  8 
คณะบริหารธุรกิจ 4 2 1 7 
*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5  1 6 
คณะศิลปศาสตร์ 4 1  5 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2   2 
คณะศิลปกรรมศาสตร์   2 2 
*คณะพยาบาลศาสตร์ 2   2 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   1 1 
*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  1  1 
รวม 24 13 9 46 

จากตารางพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการ มากที่สุดจํานวน 12 คน 
โดยมีสมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการในปีพุทธศักราช 2563 ทั้งสิ้น จํานวน 46 คน 
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แผนภูมิที ่4.12 แสดงจํานวนผู้สมควรเสนอขอตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2563 

จากแผนภูมิพบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผู้สมควรเสนอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มากที่สุด
จํานวน 5 คน โดยมีผู้สมควรเสนอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2563 ทั้งสิ้น จํานวน 24 คน 

แผนภูมิที ่4.13 แสดงจํานวนผู้สมควรเสนอขอตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2563 

จากแผนภูมิพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้สมควรเสนอขอตําแน่งรองศาสตราจารย์มาก
ที่สุด จํานวน 5 คน โดยมีผู้สมควรเสนอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2563 ทั้งสิ้น จํานวน 13 
คน 

0

1

2

3

4

5

6
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แผนภูมิที ่4.14 แสดงจํานวนผู้สมควรเสนอขอตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2563 

จากแผนภูมิพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีผู้สมควรเสนอขอตําแน่งศาสตราจารย์มากที่สุด จํานวน 4 
คน โดยมีผู้สมควรเสนอตําแหน่งศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2563 ทั้งสิ้น จํานวน 9 คน 

4.6.3 ผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการปีพุทธศักราช 2564  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ตารางที่ 4.79 แสดงผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการปีพุทธศักราช 2564 

หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 
*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6   6 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4   4 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3  1 4 
คณะศิลปศาสตร์ 4   4 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2   2 
*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2   2 
คณะบริหารธุรกิจ 2   2 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2   2 
*คณะพยาบาลศาสตร์ 2   2 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1   1 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1   1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1  1 
รวม 29 1 1 31 

จากตารางพบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการ มากที่สุดจํานวน 6 
คน โดยมีสมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการในปีพุทธศักราช 2564 ทั้งสิ้น จํานวน 31 คน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้สมควรเสนอขอตําแน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน โดยมี 
ผู้สมควรเสนอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2564 ทั้งสิ้น จํานวน 1 คน 
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แผนภูมิแสดงจํานวนผู้สมควรเสนอขอตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้สมควรเสนอขอตําแน่งศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน โดยมีผู้สมควรเสนอ
ตําแหน่งศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2564 ทั้งสิ้น จํานวน 1 คน 

 

แผนภูมิที่ 4.15 แสดงจํานวนผู้สมควรเสนอขอตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2564 

จากแผนภูมิพบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผู้สมควรเสนอขอตําแน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มากท่ีสุด 
จํานวน 6 คน โดยมีผู้สมควรเสนอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2564 ทั้งสิ้น จํานวน 29 คน 

4.6.3 ผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการปีพุทธศักราช 2565  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ตารางที่ 4.80 แสดงผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการปีพุทธศักราช 2565 

หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 
*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 
คณะศิลปศาสตร์ 2 
*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
*คณะพยาบาลศาสตร์ 1 
รวม 22 
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แผนภูมิแสดงจํานวนผู้สมควรเสนอขอตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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จากตารางพบว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้สมควรเสนอตําแหน่งทางวิชาการ มากที่สุดจํานวน 5 คน 
โดยมีสมควรเสนอตําแหน่งทางวิชากา ทั้งสิ้น จํานวน 22 คน และไม่มีผู้สมควรขอตําแหน่งทางวิชาการใน
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2565 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 
 5.1.1 ข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวนบุคลากรที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2562 

ตารางที่ 5.1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวนบุคลากร
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2562 

หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
เกษียณ ผู้สมควรขอ

ตําแหน่ง 
เกษียณ ผู้สมควรขอ

ตําแหน่ง 
เกษียณ ผู้สมควรขอ

ตําแหน่ง 
คณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ 6 1 0 0 0 0 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 3 4 1 1 0 0 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 2 5 0 1 0 1 
คณะบริหารธุรกิจ 2 8 1 2 0 0 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 7 1 3 0 0 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 3 0 5 0 2 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 2 5 0 1 0 0 
คณะศิลปศาสตร์ 2 8 0 2 0 0 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 1 2 0 1 0 0 
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 0 4 0 0 0 0 
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 0 4 0 0 0 0 

รวม 22 
 

51 3 16 0 3 
จากตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวน

บุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2562 พบว่า 

 ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 22 คน และมีผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จํานวน 51 คน ซึ่งจํานวนผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์มีมากกว่า 
ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 29 คน 
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 ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 3 คน และมีผู้สมควรขอตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์จํานวน 16 คน ซึ่งจํานวนผู้สมควรขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์มีมากกว่า ผู้เกษียณอายุ
ราชการที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 13 คน 

 ไม่มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผู้สมควรขอตําแหน่งศาสตราจารย์จํานวน 3 
คน ซึ่งจํานวนผู้สมควรขอตําแหน่งศาสตราจารย์มีมากกว่า ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ จํานวน 3 คน 

 

แผนภูมิที ่5.1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และจํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่กําลงัเกษียณอายุราชการ ปี 2562 

จากแผนภูมิพบว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มากกว่า ผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 5 คน ในปีพุทธศักราช 2562 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์
และจํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษียณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง

จุดวิกฤต
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แผนภูมิที ่5.2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางรองศาสตราจารย์
และจํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2562 

จากแผนภูมิพบว่า ทุกคณะมีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ผู้สมควรขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2562 

 

แผนภูมิที ่5.3 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางศาสตราจารย์และ
จาํนวนบุคลากรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีกํ่าลังเกษียณอายุราชการ ปี 2562 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งทางรองศาสตราจารย์และ
จํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2562

รองศาสตราจารย์ เกษียณ รองศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง
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กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งศาสตราจารย์และจํานวน
บุคลากรท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2562

ศาสตราจารย์ เกษียณ ศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง
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จากแผนภูมิพบว่า ทุกคณะมีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งศาสตราจารย์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ผู้สมควรขอตําแหน่งศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2562 

 5.1.2 ข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวนบุคลากรที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2563 

ตารางที่ 5.2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวนบุคลากร
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2563 

หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
เกษียณ ผู้สมควรขอ

ตําแหน่ง 
เกษียณ ผู้สมควรขอ

ตําแหน่ง 
เกษียณ ผู้สมควรขอ

ตําแหน่ง 
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 

3 0 0 0 0 0 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 0 0 0 0 0 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

0 0 1 0 0 1 

คณะบริหารธุรกิจ 2 4 2 2 0 1 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

0 3 0 5 0 0 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 4 0 4 0 4 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 1 0 1 0 0 2 
คณะศิลปศาสตร์ 3 4 0 1 0 0 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

1 2 0 0 0 0 

*วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย 

0 0 0 1 0 0 

*คณะพยาบาลศาสตร ์ 0 2 0 0 0 0 
*คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 0 5 0 0 0 1 
รวม 14 24 4 13 0 9 

จากตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวน
บุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2563 

 ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 14 คน และมีผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จํานวน 24 คน ซึ่งจํานวนผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์มีมากกว่า 
ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 10 คน 

 ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 4 คน และมีผู้สมควรขอตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์จํานวน 13 คน ซึ่งจํานวนผู้สมควรขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์มีมากกว่า ผู้เกษียณอายุ
ราชการที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 9 คน 
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 ไม่มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผู้สมควรขอตําแหน่งศาสตราจารย์จํานวน 9 
คน ซึ่งจํานวนผู้สมควรขอตําแหน่งศาสตราจารย์มีมากกว่า ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ จํานวน 9 คน 

 

แผนภูมิที ่5.4 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และจํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่กําลงัเกษียณอายุราชการ ปี 2563 

จากแผนภูมิพบว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มากกว่า ผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 3 คน และคณะเทคโนโลยี
การเกษตรมีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มากกว่า ผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน ในปีพุทธศักราช 2563 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
จํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษียณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง

จุดวิกฤต

จุดวิกฤต 
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แผนภูมิที ่5.5 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางรองศาสตราจารย์
และจํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2563 

จากแผนภูมิพบว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะศิลปกรรมศาสตร์มีจํานวนผู้เกษียณอายุ
ราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ มากกว่า ผู้สมควรขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน  
ในปีพุทธศักราช 2563 

 

แผนภูมิที ่5.6 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางศาสตราจารย์และ
จํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีกํ่าลังเกษียณอายุราชการ ปี 2563 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ
จํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2563

รองศาสตราจารย์ เกษียณ รองศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งทางศาสตราจารย์
และจํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2563

ศาสตราจารย์ เกษียณ ศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง

จุดวิกฤต จุดวิกฤต
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จากแผนภูมิพบว่า ทุกคณะมีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งศาสตราจารย์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ผู้สมควรขอตําแหน่งศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2563 
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5.1.3 ข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวนบุคลากรท่ีมี
ตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2564 

ตารางที่ 5.3 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวนบุคลากร
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2564 

หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

เกษียณ ผู้สมควรขอ
ตําแหน่ง 

เกษียณ ผู้สมควรขอ
ตําแหน่ง 

เกษียณ ผู้สมควรขอ
ตําแหน่ง 

คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 

1 1 0 0 0 0 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1 1 0 0 0 0 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

2 2 0 0 0 0 

คณะบริหารธุรกิจ 2 2 0 0 0 0 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 0 0 1 0 0 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 3 1 0 0 1 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 2 2 0 0 0 0 
คณะศิลปศาสตร์ 5 4 0 0 0 0 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

0 4 0 0 0 0 

*วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย 

0 2 0 0 0 0 

*คณะพยาบาลศาสตร ์ 0 2 0 0 0 0 
*คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

0 6 0 0 0 0 

รวม 18 29 1 1 0 1 
จากตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวน

บุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2564 

 ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 18 คน และมีผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จํานวน 29 คน ซึ่งจํานวนผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์มีมากกว่า  
ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 11 คน 

 ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน และมีผู้สมควรขอตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์จํานวน 1 คน ซึ่งจํานวนผู้สมควรขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์มีจํานวนเท่ากับ 
ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
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 ไม่มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผู้สมควรขอตําแหน่งศาสตราจารย์จํานวน 1 
คน ซึ่งจํานวนผู้สมควรขอตําแหน่งศาสตราจารย์มีมากกว่า ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน 

 

แผนภูมิที ่5.7 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
จํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2564 

จากแผนภูมิพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มากกว่า ผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน และคณะศิลปศาสตร์มีจํานวนผู้
เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มากกว่า ผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 
คน ในปีพุทธศักราช 2564 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
จํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษียณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง

จุดวิกฤต

จุดวิกฤต
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แผนภูมิที ่5.8 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ
จํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2564 

จากแผนภูมิพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
มากกว่า ผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน ในปีพุทธศักราช 2564 

 

แผนภูมิที ่5.9 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางศาสตราจารย์และ
จํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีกํ่าลังเกษียณอายุราชการ ปี 2564 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์และจํานวนบุคลากรที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2564

รองศาสตราจารย์ เกษียณ รองศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งทางศาสตราจารย์และ
จํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2564

ศาสตราจารย์ เกษียณ ศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง

จุดวิกฤต
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จากแผนภูมิพบว่า ทุกคณะมีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งศาสตราจารย์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ผู้สมควรขอตําแหน่งศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2564 

5.1.4 ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวน
บุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2565 

ตารางที่ 5.4 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวนบุคลากร
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2565 

หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
เกษียณ ผู้สมควรขอ

ตําแหน่ง 
เกษียณ ผู้สมควรขอ

ตําแหน่ง 
เกษียณ ผู้สมควรขอ

ตําแหน่ง 
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 

1 1 0 0 0 0 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

0 0 0 0 0 0 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

0 3 1 0 0 0 

คณะบริหารธุรกิจ 4 0 1 0 0 0 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 1 0 0 0 0 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 2 1 0 0 0 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 1 5 0 0 0 0 
คณะศิลปศาสตร์ 2 2 0 0 0 0 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

0 0 0 0 0 0 

*วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย 

0 1 0 0 0 0 

*คณะพยาบาลศาสตร ์ 0 1 0 0 0 0 
*คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

0 5 0 0 0 0 

รวม 12 21 3 0 0 0 
จากตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวน

บุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2565 

 ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 12 คน และมีผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จํานวน 21 คน ซึ่งจํานวนผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์มีมากกว่า  
ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 9 คน 
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 ผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 3 คน และไม่มีผู้สมควรขอตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ซึ่งจํานวนผู้เกษียณอายุราชการมีมากกว่า ผู้สมควรขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จํานวน 3 คน 

 ไม่มีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และไม่มีผู้สมควรขอตําแหน่งศาสตราจารย์  

 

แผนภูมิที ่5.10 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และจํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่กําลงัเกษียณอายุราชการ ปี 2565 

จากแผนภูมิพบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มากกว่า ผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 4 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจํานวน
ผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มากกว่า ผู้สมควรขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 
คน ในปีพุทธศักราช 2565 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์
และจํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษียณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง

จุดวิกฤต

จุดวิกฤต
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แผนภูมิที ่5.11 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ
จํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่กําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2565 

จากแผนภูมิพบว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีจํานวน
ผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ มากกว่า ผู้สมควรขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวนคณะ
ละ 1 คน ในปีพุทธศักราช 2565 

 

แผนภูมิที ่5.12 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งศาสตราจารย์และ
จํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีกํ่าลังเกษียณอายุราชการ ปี 2565 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามามารขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
จํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2565

รองศาสตราจารย์ เกษียณ รองศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีจะสามามารขอตําแหน่งทางวิชาการและ
จํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ปี 2565

ศาสตราจารย์ เกษียณ ศาสตราจารย์ ผู้สมควรขอตําแหน่ง

จุดวิกฤต จุดวิกฤต จุดวิกฤต
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จากแผนภูมิพบว่า ทุกคณะมีจํานวนผู้เกษียณอายุราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ผู้สมควรขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2565 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ในปัจจุบันข้อมูลจากระบบบุคลากรยังไม่มีรายงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ถึงเกณฑ์การขอ
ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งควรมีการจัดทํารายงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ถึงเกณฑ์การขอระดับตําแหน่งที่
สูงขึ้นเพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าเกณฑ์เตรียมตัวในการทําผลงาน 

 5.2.2 ควรจัดทํารูปแบบรายงานการเปรียบเทียบข้อมูลจํานวนบุคลากรท่ีจะสามารถขอตําแหน่งทาง
วิชาการและจํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําลังเกษียณอายุราชการโดยประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและบริษัทผู้พัฒนาระบบฯต่อไป 

5.2.3 มหาวิทยาลัยควรนําข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่จะสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการ
และจํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําลังเกษียณอายุราชการ ในจุดวิกฤตเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนบุคลากรในการขอตําแหน่งทางวิชาการและวางแผนกําลังคนในอนาคตต่อไป 

5.2.4 มหาวิทยาลัยควรนําข้อมูลที่ได้ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําข้อมูลไปวิเคราะห์ในเชิงลึก เพ่ือ
วิเคราะห์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเตรียมการหรือวางแผนรองรับอัตรากําลังและงบประมาณที่ต้องการใน
อนาคต 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
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รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการปีพ.ศ. 2562  

ตารางที่ ก-1 แสดงรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2562 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
1 นายจเรวัต สาริชีวิน ช่างเทคนิคชํานาญงาน *กองอาคารสถานที่ 
2 นายสมชาย สบืสาย หัวหน้าหมวดสถานที ่ *กองอาคารสถานที่ 
3 นายสวง ชมวิหก ผู้ช่วยช่างทั่วไป *กองอาคารสถานที่ 
4 นางหนู เทียมทัด เจ้าหน้าที่บริการงาน

เกษตรและภูมทิัศน์ 
*กองอาคารสถานที่ 

5 นางสาววัชรี สุนทรศิลป เจ้าหน้าที่บริการงาน
เกษตรและภูมทิัศน์ 

*กองอาคารสถานที่ 

6 นายกฤตภาส นุกูลรักษ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ 

*กองอาคารสถานที่ 

7 นางอลิสา สว่างอริยะสกุล ผู้อํานวยการกองคลัง
ผอ.กองหรือเทียบเท่า 

กองคลัง 

8 นางสาวศศินา ปาละสิงห์ นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ 

กองพัฒนานักศึกษา 

9 นางยุพา มาระสุตร์ นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ 

กองพัฒนานักศึกษา 

10 นางสิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
11  นายณัฏฐพงศ์ ชูทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
12  นางแสงจันทร ์ภู่เย็น หัวหน้าสํานักงาน

คณบดีผอ.กอง หรือ
เทียบเท่า 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

13  นายมนัส สร้อยศรี พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป ระดับ บ 
2 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

14  นางสมพร เจนคุณาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
15  นางอัญชลี  สงวนพงษ์ รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
16  นางอังคณา  ธนกัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
17  นางสาวปิยะวดี เจริญวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
18  นายวีระ ช่ืนอารมณ์ พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย ระดับ บ 2 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

19  นางไศลเพชร ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
20  นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารย์ี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
21  นางอรัญญา วรชาติอุดมพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
22  นางศิริกาญจน์ ดุจจานุทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
23  นางศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
24  นางสาวสุวรรณี อาจหาญณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
25  นางเกษรา มานันตพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
26  นางเฉลียว ศรีอาษา พนักงานสถานที่ ระดับ 

บ 2 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

27  นางสาวนกแก้ว ทุยดอย พนักงานสถานที่ ระดับ 
บ 2 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

28  นางเพลินพิศ แก่นจันดา เจ้าพนักงานธุรการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
29  นางประทุมทอง ไตรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
30  นางสายสมร  อภิญญานนท ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไปชํานาญการ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

31  นางสาวมาลัย พินดิษฐ ์ คนงานห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
32  นายวันชัย ประเสริฐศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
33  นางสาวสุดใจ ทูลพานิชย์กิจ รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
34  นางวาสนา เจริญสุข อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
35  นางสุภา ทองคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
36  นายวานิช โสภาสพ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
37  นางสาวเสาวภาค  สุขตระกูล

เวศ 
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

38  นางสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
39  นายวัชระพงศ์  วรเศรษฐพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
40  นางสมพร เพลินใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
41  นายประยุทธ ดวงคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
42  นายวินัย วิชัยพาณิชย์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
43  นายยศธน เหลืองภากร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
44  นายไพฑูรย์ พูลสุขโข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
45  นายสุเทพ วัชราเรืองวิทย์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
46  นายวีระพงษ์ ครูส่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
47  นางศิริพร สรอ้ยทอง พนักงานบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
48  นางสาววนิดา  ฉินนะโสต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
49  นายสุจินต์ เพ่ิมพูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
50  นางวารี ภู่พูลทรัพย์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
51  นางสุดทัย ครสู่ง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
52  นายธเนศ เรืองณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
53  นางสาวสุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
54  นายธวัชชัย เรืองฉาย นักวิชาการโสตทัศน

ศึกษาชํานาญการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
55  นางนิภา แจ้งฟ้า นักตรวจสอบภายใน

ชํานาญการพิเศษ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการปีพ.ศ. 2563 

ตารางที่ ก-2 แสดงรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2563 

ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
1 นายสมชาย โรจน์จันทร์

เจริญ 
พนักงานขับรถยนต์ *กองอาคารสถานที่ 

2  นายธนู ผดุงชัย เจ้าหน้าที่จราจรและบรรเทา
ภัย 

*กองอาคารสถานที่ 

3  นางสาวโฉลก จูบ้านพร้าว เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตร
และภูมิทัศน์ 

*กองอาคารสถานที่ 

4  นางยุพดี จวงมาลา ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญ
งาน 

*สํานักจัดการทรัพย์สิน 

5  นายนันทชัย ชินาศัย พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 *สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
6  นายวิรัช โหตระไวศยะ ผู้อํานวยการกองกลางผอ.กอง 

หรือเทียบเท่า 
กองกลาง 

7  นางฉันทนา สร้อยทองดี นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ 

กองคลัง 

8  นางวารี บุญโต คนงาน กองพัฒนานักศึกษา 
9  นายกฤษฎา ทองสมบูรณ ์ อาจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
10  นางนนทลี พรธาดาวิทย์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
11  นางซ่อนกลิ่น ด้วงยา พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
12  นายจรัญ ลิขติรัตนพร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
13  นายอรุณชัย  แก้วศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
14  นางสาวอัญชลี สวาสด์ิ

ธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

15  นางสาวปภาภัสสร์ ศรมีหา
คุณวงศ์ 

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

16  นางสุธาทิพย์ เพ็ญโพธ์ิ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
17  นางทองดี บุญยะ คนงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
18  นายสําเริง ศรพีรหม คนงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
19  นายสุทัศ ผึ้งแก้ว คนงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
20  นายกิจธ์สพล โชคชุม

สุวรรณ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

21  นางอ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
22  นางสาวสุชาดา งามประภา

วัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

23  นางพิศมัย กระแสสัตย์ บรรณารักษ์ชํานาญการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 



76 
 

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
24  นางเลอลักษณ์ เสถียรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
25  นายอภิชาติ ไก่ฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
26  นางปัทมน์ฉัตต์ อนุรักษ์ฤา

นนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

27  นางสุดาพร กุณฑลบุตร รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
28  นายชนงกรณ์ กุณฑลบุตร รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
29  นางสาวสายจิต วัชรสินธุ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
30  นางนุชจรี พิเชฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
31  นางบงกชกร  นิลชะชา หัวหน้าสํานักงานคณบดีผอ.

กอง หรือเทียบเท่า 
คณะบริหารธุรกิจ 

32  นายสามารถ อินทร์ปาล นักการภารโรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33  นางสาวศิรินันธ์ เอ่ียม

ประภา 
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

34  นางปัทมา วิชิตะกุล หัวหน้าสํานักงานคณบดีผอ.
กอง หรือเทียบเท่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

35  นายกวิพงษ์ นิสสัยพันธ์ุ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
36  นายอัครเดช รัตนพงษ์เพียร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
37  นายสมหมาย ตรัยไชยาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
38  นางสาวฐิตาภัสร์ สทิธิอัม

พลวุฒิ 
นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

39  นางธารารัตน์ วิสิทธิเขต พนักงานบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
40  นางปัญญา จหูล ี พนักงานบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
41  นายสุรชัย โกเมนธรรม

โสภณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

42  นายกมล สุทเธนทร์ อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
43  นางสาวใจภักด์ิ บุรพเจตนา รองศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
44  นายอรรคพล เชิดชูศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
45  นางอารี ทองฤทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
46  นางกันทริน รกัษ์สาคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
47  นางสาวชุติมา น่วมจิตร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
48  นางพรทิพย์ สว่างเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
49  นายสมศักด์ิ ทองแย้ม พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 

2 
คณะศิลปศาสตร์ 

50  นางอัญชัญ เกตุทับทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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51  นางนวินดา สิงห์พรม นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
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รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการปีพ.ศ. 2564 

ตารางที่ ก-3 แสดงรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2564 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

1  นางอภิวันท์ อุดมพันธ์ พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 *กองประชาสัมพันธ์ 

2 
 นายวินัย ห่วงรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญ

การ 
*กองอาคารสถานที่ 

3 
 นายเกียรติศักด์ิ ปาน
สมบูรณ ์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 *กองอาคารสถานที่ 

4  นายพุฒ เกิดสมบัติ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 *กองอาคารสถานที่ 

5  นายสุกิจ เหลอืประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุ *กองอาคารสถานที่ 

6  นายปรีดี สัมพันธ์ ช่างโลหะ *กองอาคารสถานที่ 

7  นายสุรพล คําพีระ พนักงานขับรถยนต์ *กองอาคารสถานที่ 

8  นายสมคิด อู่คชสาร ผู้ช่วยช่างทั่วไป *กองอาคารสถานที่ 

9  นายชรินทร์ เจษฎางกูล ผู้ช่วยช่างทั่วไป *กองอาคารสถานที่ 

10 
 นายสุพจน์ จนัทา พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด

กลาง 
*กองอาคารสถานที่ 

11 
 นางสุทธิดา ศาสนัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญ

การ 
*สํานักจัดการทรัพย์สิน 

12  นายสมศักด์ิ ช่ืนจรูญ ผู้ช่วยช่างทั่วไป *สํานักจัดการทรัพย์สิน 

13  นางละเมียด โพธ์ิเย็น พนักงานบริการ *สํานักจัดการทรัพย์สิน 

14 
 นางพรพิไลย เรืองฉาย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญ

การ 
กองคลัง 

15  นางสันทนา วุ่นจู๊ด บุคลากรชํานาญการ กองบริหารงานบุคคล 

16  นางสาวสุขศร ีสงวนสัตย์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา 

17 
 นายอติเทพ ไข่เพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 

18 
 นายนภดล กลิ่นทอง อาจารย์ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 

19 
 ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพร บุญส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 
20  นายสวัสด์ิ พิมพ์สุวรรณ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

21  นางจันทร์เพ็ญ ชัยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

22 
 ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง 
วัชรินทร์รัตน์ 

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

23  นายพิศาล  ตันสิน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

24  นายสมิง จําปาศรี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

25  นางสาวมงคล สมบัติชัย พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

26 
 นางวิสิฎฐ์ศรี ตังครโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร์ 

27 
 นายประเสริฐ โป๊ะแก้ว พนักงานขับรถยนต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร์ 
28  นายอัจฉริยะ โฆษยากูล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

29  นางสาวกุสุมา ดําพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

30 
 นางสาวปิยนาถ ศรีสม
เพ็ชร 

อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

31 
 นางสุธีลักษณ ์นิติธรรม 
แก่นทอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

32  นายชัยนันท์ คําแผง พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 คณะบริหารธุรกิจ 

33 
 นายสมพล จ่างเจริญ ผู้ดูแลหมวดสถานที่ ระดับ บ 2/

หน. 
คณะบริหารธุรกิจ 

34 
 นายกิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤา
นนท์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

35 
 นายเมธา  ศิริกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

36 
 นางสํานวน อร่ามสุวรรณ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 

ระดับ บ 2 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

37  นางรําพึง ชัยหลีเจริญ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

38  นายสมนึก สังข์หนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

39  นายสมหมาย ผิวสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

40  นายสญชัย เขม็เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

41  นายปิติศานต์ กร้ํามาตร รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

42  นางละม้าย ราชบุญศึก พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

43  นายวิเชียร จันทร์หอม เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

44  นายสุรยุทธ  เพ็ชรพลาย อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

45  นายอรุณ  ศรีจันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

46  นายสุรพล  อินทรพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

47 
 นายประเสริฐ  
จันทรสุวรรณ 

อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

48  นายคมสัน เรอืงโกศล อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

49 
 นางสาวประดับ ภิรมย์
เสวก 

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
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50 
 นางสาวกมลนัทธ์ ธรรม
รักขิตกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

51 
 นางสาวปาริชาต คลื่น
สุวรรณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

52  นายสมชาย ผาธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

53 
 ว่าที่ร้อยตรีปราจิต ทิพย์
โอสถ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

54  นางปัญฑริการ์ สายเงิน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

55  นายวิฑูร ต้ังพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

56  นางประทิน เผือกสีสุก ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน คณะศิลปศาสตร์ 

57  นางชมภูนุช ศรีวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่ประจําห้องอาหาร คณะศิลปศาสตร์ 
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รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการปีพ.ศ. 2565 

ตารางที่ ก-4 แสดงรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2565 

ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
1  นางณัฐชา กีรติกําจร นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ *กองประชาสัมพันธ์ 
2  นายไพบูลย์ มลูเกษม พนักงานขับเคร่ืองจักรกลหนัก *กองอาคารสถานที่ 
3  นางสมัย หะจางกูล เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิ

ทัศน์ 
*กองอาคารสถานที่ 

4  นางสังวาลย์ ราชสีห์ เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิ
ทัศน์ 

*กองอาคารสถานที่ 

5  นางสาวอัมพร วงค์
กระโซ่ 

เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิ
ทัศน์ 

*กองอาคารสถานที่ 

6  นายวีรวิชญ์ พงษ์ศิริ
ปรีดา 

เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิ
ทัศน์ 

*กองอาคารสถานที่ 

7  นายสมชาย มัน่หมาย เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิ
ทัศน์ 

*กองอาคารสถานที่ 

8  นายสัมพันธ์ มณีรัตน์ อาจารย์ประจําหลักสูตร *คณะพยาบาลศาสตร ์
9  นางดวงสมร ศรีธรรม

มา 
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 กองกลาง 

10  นางสมจิต กลิน่ทรัพย์ พนักงานบริการ กองกลาง 
11  นางสาวสุขเนตร บุญ

น่วม 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
พิเศษ 

กองคลัง 

12  นางสาวอรษา คชสีห ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กองพัฒนานักศึกษา 
13  นางสาวปณิตา จ้อย

ทองมูล 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา 

14  นางเกษร พลอยโพธ์ิ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ชํานาญการพิเศษ 

กองพัฒนานักศึกษา 

15  นางฉะโอน ผายรัศมี พนักงานอัดสําเนา กองพัฒนานักศึกษา 
16  นางสาวชนิดา เปรม

เสถียร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญ
การ 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

17  นายเรืองศักด์ิ  ภูธร
ธราช 

อาจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

18  ว่าที่ร้อยตรีมงคล  
กลิ่นกระจาย 

อาจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

19  นายประเสริฐ  ป่ิน
ปฐมรัฐ 

รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

20  นายสุรัตน์ ขวัญบุญ
จันทร ์

อาจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
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ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
21  นายธนะรัตน์ ธนากิจ

เจริญสุข 
อาจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

22  นายแช่ม โพธ์ิเย็น พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 
ระดับ ช 2 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

23  นางสาวนิตยา พุทธ
ธรรมรักษา 

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

24  นางสาวอาภัสรา กวี
วังโส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

25  นายจรัญ คุ้มครอง
พันธ์ 

ช่างไม้ ระดับ ช 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

26  นางวีณา อยู่ดี พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
27  นางเดือน คุ้มครอง

พันธ์ุ 
พ่ีเลี้ยงเด็ก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

28  นางสิริเพ็ญ คตน่วม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
29  นางสาวภัสสร  สังข์ศรี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
30  นางเนตร์พัณณา ยาวิ

ราช 
รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

31  นางสุภาพร คูพิมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
32  นายสุวัตร ปัทมวรคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
33  นายยุทธชัย 

เลิศวรปรัชญ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

34  นางสุพรรณี คชเถื่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญ
การ 

คณะบริหารธุรกิจ 

35  นายศุภกิจ สขุ
ประเสริฐ 

อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

36  นางจุฑาทิพย์  สอง
เมือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

37  นางสาวเบ็ญจา 
สร้อยทองมูล 

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 คณะบริหารธุรกิจ 

38  นายพูนศักด์ิ พูลเมือง
รัตน์ 

อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

39  นายจรัส  บุณยธรรมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
40  นางแน่งน้อย ทรงกํา

พล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

41  นางสาวนงลักษณ์ 
พรมทอง 

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

42  นายสุทินัน พรอนุรักษ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
43  นางศรีไร จารภิุญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
44  สิบเอกสุจิระ ขอจิตต์

เมตต์ 
รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

45  นายวิเชียร เถื่อนเครือ
วัลย์ 

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

46  นายสุรพล  ตรงต่อ
ศักด์ิ 

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

47  นายสมศักด์ิ แก่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
48  นางศิวพร กล้าจุ้ย เจ้าพนักงานธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
49  นายขาว ขําเขียว พนักงานบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
50  นายบรรจง ศรีไตรรัตน์ พนักงานบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
51  นายสมศักด์ิ ศรีป่า

หมาก 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

52  นายสิลัง สุพวงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
53  นางสาวสมหวัง มั่นคง พนักงานบริการ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
54  นางสาวสุกัญญา รุ่ง

ทองใบสุรีย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

55  นายสมคิด สวนศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
56  นางอุบล วรรณา เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดห้องพัก คณะศิลปศาสตร์ 
57  นายบุญโชค น้อยภักดี พนักงานขับรถยนต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
58  นางพิสมัย แดนไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
59  นางธนพร  สนุทร

เพราะ 
นักการภารโรง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
60  นางสาวปราณี สิงห์

ทรา 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
61  นางสาวสุภาพร อุไกร

หงษา 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
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รายชื่อผู้สมควรขอตําแหนง่ทางวิชาการประจําปี 2562 

ตารางที่ ก-5 แสดงรายช่ือผู้สมควรขอตําแหน่งทางวิชาการประจําปี 2562 

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล *ตําแหน่งที่สูงขึ้น หน่วยงาน 

1 นางสาววัชราภรณ์ เขื่อนวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
2 นางสาวอัญญารัตน์ ประสันใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
3 นายวิพุธ ตุวยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
4 นายอุดมศักด์ิ จันทรทาโพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
5 นางสายพิน สีหรักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
6 นางสาวรินรดี ปาปะใน รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
7 นางนนทลี พรธาดาวิทย์ ศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
8 นายธีรยุทธ คล้ําช่ืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
9 นางสาวปิยะภรณ์ จิตรเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

10 นางสาวบุญญาพร บุญศร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
11 นายอรรถวิทย์ แสงศรีจันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
12 นางสาวบุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
13 นางสาวพรศิริ แสนตุ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
14 นายกนก จินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
15 นางสาวชนิดา ศักด์ิสิริโกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
16 นางนวพรรษ การะเกตุ รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
17 นายวิญญู ปรอยกระโทก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
18 นายพุทธิวัต สงิห์ดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
19 นางสาวชุลีกร ชนะสิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
20 นางสาวบุบผา ฐานุตตมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
21 นายอัครวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
22 นายอัฐพงษ์ ธีระคานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
23 นายจิราพัชร สุทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
24 นางสาวพึงใจ พิชยอนุตรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
25 นายสุรมงคล น่ิมจิตต์ รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
26 นางธฤษญา กองแก้ว รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
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ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล *ตําแหน่งที่สูงขึ้น หน่วยงาน 

27 นางสาวธาวัลย์ อัมพวา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
28 นางสาววิภารัตน์ บุษยาตรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
29 นายพิเชฐ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
30 นายอรรจน์ เอ่ียมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
31 นายธนศักด์ิ ล้อมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32 นายจักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33 นายอําพล ใจรกัษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
34 นายสมพงษ์ แสนเสนยา รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
35 นายนิธิวัฒน์ ชูสกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
36 นายอัคคพงศ์ พันธ์ุพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
37 นายชานนท์ ชูพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
38 นายไพศาล ทองสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
39 นายชวลิต อินปัญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
40 นายวิรัช แสงสรุิยฤทธ์ิ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
41 นายชาญณรงค์ วันทา รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
42 นายธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
43 นายกําธรเกียรติ มุสิเกต รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
44 นายพฤศยน นินทนาวงศา รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
45 นางสาวสุนัน  ปานสาคร ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
46 นายสมเกียรติ ฐิติภูมิเดชา ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
47 นายวาสิน สายมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
48 นางสาวณิรชญา จังติยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
49 นายณัฐพล ดีคํา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
50 นายอนันท์พร เอ่ียมชาญบรรจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
51 นางสาวอชิตา เทพสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
52 นายโยธิน  แพทย์พิทักษ ์ รองศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
53 นางสาวธนวันต์ สิทธิไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
54 นายชลวิช สุธัญญารักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
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55 นางสาวอารีวรรณ หัสดิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
56 นางสาวเบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
57 นางวราภรณ์ วงศ์วิศว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
58 นางสาวจิตรา เนตรสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
59 นางสาวนันท์ภัสกร ฤทธ์ิพนิชชัชวาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
60 นางสาวกนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
61 นายก้องเกียรติ คุณาสถิตย์ชัย รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
62 นายชลิต เชาว์วิไลย รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
63 นางสาวชิษณุชา ขัมภรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
64 นายวทัญญ ูชุติคามี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
65 นายกิตติกุล บุญเปลี่ยน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
66 นายศุภกิจ บุญญพาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
67 นางสาวเอมอร ชัยประทีป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
68 นายวัชระ ดําจุติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
69 นางสาวศิริกันยา สยมภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
70 นางสาวเขมจิรา จามกม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
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ตารางที่ ก-6 แสดงรายช่ือผู้สมควรขอตําแหน่งทางวิชาการประจําปี 2563 

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล *ตําแหน่งที่สูงขึ้น คณะ 
1 นายเดชฤทธ์ิ มณีธรรม ศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
2 นายกานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
3 นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 นายปริญ วีระพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
5 นายเสรี กรเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
6 นายพูนศักด์ิ พูลเมืองรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
7 นางดลยา จาตุรงคกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
8 นายมะดาโอะ สุหลง รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
9 นางสาวปิยฉัตร บูระวัฒน์ รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

10 นายกล้าหาญ ณ น่าน ศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
11 นางสาวทิฆัมพร มัจฉาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
12 นางทัศนีย์ พฤกษาชีวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
13 นายกีรติบุตร กาญจนเสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 นายเจตนิพิฐ บ่อทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15 นางสาวกนิษฐา ย้ิมนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16 นายนครินทร ์ป่ินปฐมรัฐ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17 นางสาวรวมพร โพธ์ิทอง รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18 นายพิทยา พุ่มพวง รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19 นางสาววันทนีย์ เขตต์กรณ์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20 นายภูริพัฒน์ กันธา รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
21 ว่าที่ร้อยตรีจุลพงศ์ พฤกษะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
22 นายเฉลิมศักด์ิ ถาวรวัตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
23 นายนิสิต ภูครองตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
24 นายทินวัฒน์ จังจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
25 นายสุธี ปิยะพิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26 นายนรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
27 นายฉัตรชัย วีระนิติสกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
28 นางสาวศศิรดี จันทส ี รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
29 นางนิรชร นกแก้ว ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
30 นายจิรวัฒน์ คชสาร ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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31 นายเกรียงไกร แซมสมี่วง ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
32 นายปิติศานต์ กร้ํามาตร ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
33 นายบัณฑิต อินทร์คง ศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
34 นางสาวใจภักด์ิ บุรพเจตนา ศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
35 นางสาวพอพิมพ์ ตันติอธิมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
36 นางสาวพรนภา ธนโพธิวิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
37 นางสาวฐิญาภา เสถียรคมสรไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
38 นายกฤษณะ โฆษชุณหนันท ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
39 นางรสสุคนธ์ สงคง รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
40 นายเรวัฒน์ อามิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
41 นายขจร สีทาแก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
42 นายเสสินี น่ิมสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
43 นางสาววรางคณา วงศ์อุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
44 นางสาวณฤดี สีแก้วม ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
45 นางสรชา ไววรกิจ ศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
46 นายวรเชษฐ์ ขอบใจ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
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ตารางที่ ก-7 แสดงรายช่ือผู้สมควรขอตําแหน่งทางวิชาการประจําปี 2564 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล *ตําแหน่งที่สงูขึ้น หน่วยงาน 
1 นายจตุรวิธ ศิริมหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
2 นายวราวุธ สุวลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
3 นายสินสมุทร แซ่โง้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4 นายธีรภาพ ปานคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
5 นายกฤษณพงศ์ เลิศบํารุงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
6 นางสาวสุชาดา คันธารส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
7 นายอนุสรณ์ สาครดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
8 นายธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
9 นายณัฐพล ช่องดารากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
10 นางสาวปริยาภา ลาภอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
11 นางสาวยุภา โพผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
12 นางสาวมณฑา ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
13 นางสาวกนกวรรณ ฤดีสิริศักด์ิ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 นางสาวพุทธิพร เทียมสินสังวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15 ว่าที่ร้อยตรีศิริวรรณ ศรีธรรมรงค ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16 นางสาวพิชยพัชยา ศรีคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17 นายไชยยันต์ ไชยยะ ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18 นายประวิทย์ ฤทธิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
19 นายธนาพร ประกอบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
20 นางสาวสุพรรณี อาศัยราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
21 นางสาววริสรา สุกุมลจันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
22 นายยุทธพงษ์ เมษพันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
23 นายฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
24 นางสาวโสพิศ ชัยชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
25 นายอธิพัตร กฤษณพันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
26 นางสาววิกันดา สีคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
27 นายสุขุม แสนแก้วทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
28 นางสาวภดารี กิตติวัฒนวณิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
29 นางสาวดวงฤทัย ต่ีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
30 นางสาวแสงนภา จําปาสุริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
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ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล *ตําแหน่งที่สงูขึ้น หน่วยงาน 
31 นางสาวปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
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รายชื่อผู้สมควรขอตําแหนง่ทางวิชาการประจําปี 2565 

ตารางที่ก-8แสดงรายช่ือผู้สมควรขอตําแหน่งทางวิชาการประจําปี2565 

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล *ตําแหน่งที่สูงขึ้น หน่วยงาน 
1 นางสาวกันยารัตน์ แก้วหนูนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
2 นางวารี กาลศิริศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
3 นางสาวฐิติวรรณ พิมพ์เทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
4 นายณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
5 นายอนุสรณ์ แน่นอุดร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
6 นางสาวจีราวดี พุ่มเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 นางสาวกวิตา ฉัตรตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8 นายคฑาพล ป่ินพัฒนพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9 นายณัฐิวุฒิ พวงพี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
10 นางสาวสุจิตรา พาหุการณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
11 นางสิรินทรา แพรประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
12 นายยุทธศักด์ิ พลายภู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
13 นางสาวนริศรา พันธ์ุธาดาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
14 นางสาวซ๊อส อักษรกิตต์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
15 นางสาวจริยาภรณ์ ตาปิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
16 นางสาวธนกร จุดาศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
17 นางสาวกชพร วงษาเนาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
18 นางสาวเหมือนฝัน สุขมนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
19 นางสาวศีตลา กลิ่นรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
20 นายจิระ อํานวยสิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
21 นางสาวอรทัย สารกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
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