
สรุปผลการดําเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลและประกันคุณภาพ  ป ี2555 – 2561 

1. การพัฒนาและสะสมทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสูงตามแนวนโยบายของอธิการบดี
ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยที่คนคือกลไกที่สําคัญที่สุด

ของการขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จและเป้าหมายที่ต้ังไว้ การสร้างผู้นํา (Leaders) ในทุกระดับของมหาวิทยาลัย
เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานในตําแหน่งหลัก เป็นการ
ดําเนินการเชิงรุก (Proactive and continuous process) ในตําแหน่งที่สําคัญและส่งผลกระทบเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยยึดแนวทางต่อไปนี้ ในการร่วมกับส่วนต่าง ๆ ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

ทิศทางการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเน้นคนเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กร โดยการ
พัฒนาขีดความสามารถ พัฒนาสิ่งจูงใจ กําหนดยุทธศาสตร์ทิศทางและต้ังเป้าหมาย ดังน้ี 

1.1 มุ่งเน้นปรับโครงสร้างและอัตรากําลังให้มีขนาดที่เหมาะสมจัดสรรทรัพยากร อย่างเหมาะสม 
เล็กแต่เข้มแข็ง ส่งเสริมการทํางานข้ามสายงาน ผ่านการปรับโครงสร้างเพ่ือการรองรับการออกเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

1.2 วางแผนกาํลังคนและสรรหาคนเก่งคนดี และรักษาคนให้อยู่กับองค์กรผ่าน ระบบแรงจูงใจ
ที่หลากหลาย 

1.3 อบรมพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ให้บุคลากรมีทักษะหลากหลายและ เหมาะสม
พร้อมทํางานหลายหน้าที่ ส่งเสริมการทํางานอย่างเต็มศักยภาพ โดยกิจการพัฒนามีทั้งจัด ดําเนินการเอง
และส่งไปพัฒนายังหน่วยงานภายนอก 

1.4 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการประเมิน สมรรถนะในการทํางาน และพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะและประเมินผลงานเพ่ือการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักการบริหารผลงาน ประเมิน
สมรรถนะ 

1.5 บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
1.6 จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม 
1.7 กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้รับการ

พัฒนาหน่ึงครั้งต่อคนต่อปี 
1.8 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
1.9 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านคณะกรรมการ จรรยาบรรณ โดย

มีระบบกระบวนงานทางจรรยาบรรณ 
1.10 พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยกําหนดตัวช้ีวัดความสุขของบุคลากร ระดับ 8 จาก 10 

ผ่านโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ  

2. การดําเนนิการในการเปน็มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559  
มีการเตรียมการออกข้อบังคับที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการเปล่ียนสถานภาพ คือ ข้อบังคับ

ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 

วาระที�  4.1



ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยกรรมการยกร่างข้อบังคับ มีศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ิ คูวัฒนาชัย อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน  

ได้จัดให้มีการเดินสายช้ีแจงและรับฟังข้อคิดเห็น ให้กับบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต รวบรวม
ข้อคิดเห็นเสนอเข้ากรรมการยกร่างและเสนอข้อบังคับเข้าพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ซึ่งข้อบังคับได้รับการพิจารณา และผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยลําดับ  

ทั้งน้ี ในปีแรก (21 กรกฎาคม 2559 – 20 กรกฎาคม 2560) กําหนดให้การเปลี่ยนสถานภาพ
ของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทําได้ 4 ครั้ง และในปีที่ 1-3 (21 กรกฎาคม 2560 – 20 กรกฎาคม 
2562) ให้ย่ืนเปลี่ยนสถานภาพได้อีก 4 ครั้ง ปัจจุบัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จากจํานวนข้าราชการ 
ณ วันเริ่มต้นการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 2,755 คน มีจํานวนข้าราชการที่ย่ืนขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 2,297 คน เป็นสายวิชาการ 569 คน สายสนับสนุน 1,728 คน เหลือ
ข้าราชการ อยู่ทั้งสิ้น 337 คน เป็นสายวิชาการ 276 คน และสายสนับสนุน 61 คน 
 
3. การพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ 

3.1 การพัฒนาผู้นํา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยเป็นหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร  
ทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการบริหารจัดการ และทัศนคติในการทํางานเชิงรุกและเชิงบวก
มีบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรมในการเรียนรู้และนําไปสู่การเป็น
องค์การและสังคมแห่งการเรียนรู้เปิดโลกทัศน์และมุมมองของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับความรู้ แนวคิด 
และกรณีศึกษาที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและแนวร่วม 
สามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสร้างโอกาสและคุณค่า ตลอดจนเพ่ือสร้างพลังในการพัฒนาและขับเคลื่อน 
มหาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างย่ังยืน ทั้งน้ี มีจํานวนช่ัวโมงที่ต้องเข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการนําองค์กร       
ที่ต่อเน่ือง 129 ช่ัวโมง ในปี 2559-2560 จัดจํานวน 3 รุ่น  

รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยรองอธิการบดี และคณบดี จากคณะต่างๆ รวม 39 คน (129 ช่ัวโมง) 
ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 6 สิงหาคม 2559 และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร Workshop แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการบริหาร ระหว่างวันที่ 19–22 ตุลาคม 2559 โดยศึกษาดูงาน ณ National 
University of Singapore และ Nanyang Technological University ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี/รองคณบดี/ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบันสํานัก 
ผู้อํานวยการกอง และเลขานุการคณะ รวม 50 คน ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 14 กันยายน 2559 (130 ช่ัวโมง) 
และจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเปิดโลกทัศน์และมุมมองของผู้บริหาร การได้รับความรู้ แนวคิดและกรณีศึกษา
ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ของสถานศึกษาที่มีช่ือเสียง ระหว่างวันที่ 7–12 ธันวาคม 2559 
ณ ประเทศญี่ปุ่น  

รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และ อาจารย์รุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 
40 ปี ไม่ดํารงตําแหน่งบริหาร ทุกคณะ/หน่วยงาน/วิทยาเขต จํานวน 43 คน ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 
9 กันยายน 2560 (134 ช่ัวโมง)  

ในปี 2561 จัดรุ่นที่ 4 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับกลาง และอาจารย์รุ่นใหม่ 
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 19 มิถุนายน 256 ครั้งน้ีมีผู้บริหารของบริษัทหาดทิพย์เข้าร่วมด้วยจํานวน 10 คน   



ตารางแสดงผูเ้ข้าร่วมโครงการแยกตามประเภทตําแหน่ง 
ประเภท รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 

รองอธิการบดี 6 0 0 
คณบดี 20 1 0 
ผู้อํานวยการศูนย์ /สถาบัน/สํานัก  5 8 1 
ผู้ช่วยอธิการบดี 1 7 5 
ผู้อํานวยการกอง /เลขานุการคณะ  0 9 3 
ผู้ช่วยคณบดี /รองคณบดี/รองผู้อํานวยการ  7 25 17 
หัวหน้าภาควิชา 0 0 3 
ดร.รุ่นใหม ่ 0 0 14 
ยอดรวม 39 50 43 

 
ตารางแสดงผูเ้ข้าร่วมโครงการแยกตามวิทยาเขต 

วิทยาเขต รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 
หาดใหญ่ 20 32 22 
ปัตตานี 8 12 15 
ภูเก็ต 5 4 3 
สุราษฎร์ธานี 3 0 3 
ตรัง 3 2 0 
ยอดรวม 39 50 43 

 
ข้อเสนอแนวทางในอนาคต : มหาวิทยาลัยควรจะดําเนินการจัดอบรมเช่นน้ีสม่ําเสมอ

ต่อไป โดย 
- ผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารระดับต่างๆ, key persons, ผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่, สภาอาจารย์, สภา

พนักงาน เป็นต้น โดยบางรุ่นอาจเชิญผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือองค์กรอ่ืนร่วมด้วย 
- จัดใหม้ีการดําเนินการ ให้โครงการที่กลุ่มผู้เรียนศึกษา ระดมสมอง แนวทางพัฒนาที่

สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริง 

- จัดให้มี “ทีมครูใหญ่” ซึ่งควรเป็นมาจากทีมบริหารมหาวิทยาลัยในการอํานวยการ 
และเข้าร่วมกับผู้เรียนโดยสม่ําเสมอ เพ่ือถ่ายทอดแนวคิด ร่วมระดมสมอง สร้างความสัมพันธ์ และได้พบ
กับ future leader เพ่ือช่วยพัฒนา ดึงมาร่วมงานในระดับต่างๆ ต่อไป 

- พัฒนาหน่วยงานภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดสัมนาเช่นน้ี ให้กับ
บุคลากรภายในระดับต่างๆ ตามแผนการพัฒนากําลังคนของมหาวิทยาลัย และอาจรับจ้างจัดการอบรม
ให้กับสถาบันภายนอกต่อไป 

3.2 การส่งเสริมพัฒนาอาจารย ์ 
3.2.1 การส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่

ตําแหน่งศาสตราจารย์ เป็นโครงการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ East-West Center รัฐฮาวาย 
สหรัฐอเมริกา ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่เร่งส่งเสริมให้อาจารย์ประจํา เพ่ือให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ



ให้ได้ตามเป้าหมาย มีการจัดบรรยายพิเศษส่งเสริมรณรงค์ให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และสําหรับการ
ส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์เข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ หรือวารสารช้ันนาระดับชาติโดยเป็น first หรือ Corresponding ต้ังแต่ 10 เรื่อง
ขึ้นไป และมีหนังสือหรือตําราบางส่วนแล้ว ในปี 2559 และปี 2560 คัดเลือกอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 7 ท่าน และ 6 ท่าน ตามลําดับ อาจารย์ 3 ท่านได้ย่ืนขอพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยได้
ผ่านการพิจารณาแล้ว 1 ท่าน 

นอกจากน้ีวิทยาเขตปัตตานี ได้มีการจัดค่ายเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงเพ่ือการจัดการ และการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

- ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2560 มีอาจารย์เข้าร่วม 29 ท่าน จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22 ท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 6 ท่าน และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 1 ท่าน  

- ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 3-17 มีนาคม 2561 มีอาจารย์เข้าร่วม 25 ท่าน จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 ท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 ท่าน และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 11 ท่าน  

ข้อเสนอแนวทางในอนาคต:  
- จัดให้มีค่ายกระตุ้น ส่งเสริม การทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่

ตําแหน่งทางวิชาการในทุกระดับ โดยสม่ําเสมอในทุกวิทยาเขตต่อไป 
- จัดให้มีทีม “พ่ีเลี้ยง” ในการให้คําแนะนําในการผลิตผลงานวิชาการทั้งในระดับคณะ 

และมหาวิทยาลัย (ทุกวิทยาเขต) โดยเบ้ืองต้นได้ทาบทามและตกลงเชิญทีมคณาจารย์ที่เข้าร่วมในโครงการ 
3.2.1 และ ศ.นพ.วีระศักด์ิ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และ ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช เข้าร่วมเป็นทีมพ่ีเลี้ยง 

3.2.2 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ จัดโครงการสัญจร พบประชาคม   
สงขลานครินทร์ โดยการนําของประธานคณะอนุกรรมการคือ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว และคณะกรรมการฯ  
ได้บรรยาย และแบ่งกลุ่มพบปะช้ีแนะแนวทางการขอตําแหน่งทางวิชาการ ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
โดยตรง โดยได้จัดโครงการ จํานวน 2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มีอาจารย์เข้าร่วม 
102 คน 

- ครั้งที่ 2 ณ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 มีอาจารย์เข้าร่วม 66 คน 
3.2.3 กําหนดให้มีการต้ังเป้าหมายของจํานวนผู้ที่ขอตําแหน่งทางวิชาการของแต่ละคณะ 

เป็น KPI สําคัญตัวหน่ึง โดยกําหนดเป้าหมาย เพ่ิมจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการจาก 36% เป็น 60% 
ภายใน 3 ปี (2559-2561) ซึ่งต้องเพ่ิมอีก 500 คน (จากท่ีมีอยู่ประมาณ 800 คน) เมื่อหารเฉลี่ย 3 ปี 
ประมาณ 170 คนต่อปี จึงกําหนดเป้าหมายของแต่ละคณะ ขึ้นกับจํานวนอาจารย์ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ
ในคณะนั้นๆ รวมเป้าหมายปีละ 170 + คนต่อปี ซึ่งผลการดําเนินการในปี 2559 และ 2560 แสดงในเอกสาร
แนบหมายเลข 1 โดยนับเมื่ออาจารย์ส่งผลงานย่ืนขอตําแหน่ง ปี 2559 และ 2560 ได้ 253 (เป้าหมาย 179) 
และ 237 (เป้าหมาย 177) ตามลําดับ 

ปี 2559 คณะทําได้ตามเป้าหมาย 22 คณะ (ร้อยละ 65) ไม่ถึงเป้าหมาย 12 คณะ 
(ร้อยละ 35) ปี 2560 คณะทําได้ตามเป้าหมาย 20 คณะ (ร้อยละ 59) ไม่ถึงเป้าหมาย 14 คณะ (ร้อยละ 41) 



แต่จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เพ่ิมสูงมากขึ้น
เท่าที่ควร ที่ 35% ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสาเหตุสําคัญอย่างน้อย 2 ประการคือ    

- อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุ แต่อาจารย์ใหม่ที่รับเข้ามา ยังไม่
มีตําแหน่งทางวิชาการ  

- การพิจารณาผลการยื่นขอตําแหน่งไม่แล้วเสร็จ ยังคงค้างอยู่ในกระบวนการ มี
ผลงานของอาจารย์ที่ค้างการพิจารณาอยู่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากประมาณ 80 คน ในปี 2558 มาเป็น 153 
คน ณ เดือนมีนาคม 2561 โดยแบ่งที่กําลังพิจารณา เป็นระดับ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 113 คน 
 รองศาสตราจารย์ 26 คน 
 ศาสตราจารย์ 11 คน 
 ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนช้ันสูง 3 คน  
ถ้าตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่าน 100 คนจาก 113 คน จํานวนอาจารย์ที่มี

ตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยจะเพ่ิมเป็น 40%    

ข้อเสนอแนวทางในอนาคต: 
- มีกระบวนการช่วยเหลือคณะ ที่ยังไม่สามารถเพ่ิมจํานวนได้ โดยอาจใช้การจัดค่าย

ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ ดังข้อ 3.2.1 เป็นแนวทางหน่ึงร่วมด้วย ทั้งน้ีอาจดําเนินการร่วมกับ
สํานักวิจัยและพัฒนา และฝ่ายการศึกษา 

- จัดการให้กระบวนการของการย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ และการพิจารณาผลงาน
ของผู้ทรงคุณวุฒิให้เร็วขึ้น ซึ่งในขณะน้ีกําลังดําเนินการให้การย่ืนขอตําแหน่ง ก.พ.03 ให้เป็นออนไลน์ และ
สามารถดึงข้อมูลที่เก่ียวข้องมาจากฐานข้อมูลบุคคลโดยตรง, กําหนดเป้าหมายให้ทั้งกระบวนการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการเสร็จภายใน 9 เดือน และ    มมีาตรการเร่งรัดการพิจารณาผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 
เช่น ใช้การเชิญประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อได้รับผลพิจารณาช้าเกินกําหนด เป็นต้น 

- ยังสามารถปรับเพ่ิมเป้าหมายขึ้นได้อีก แต่ทั้งน้ีต้องควบคู่กับการพัฒนาอาจารย์ ด้าน
การเรียนการสอน  และด้านการวิจัยที่ควรเน้นคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ใช้ได้จริง หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพ มี international visibility สูง เช่น ฐาน ISI หรือ Scopus เป็นต้น 

3.2.4 ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง กําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนมีพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นที่ปรึกษา   
ในการปฏิบัติงานในภารกิจของอาจารย์มหาวิทยาลัย เช่น งานการเรียนการสอน ในการพัฒนาอาจารย์ใหม่
เข้าสู่กรอบมาตรฐานการเป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (PSU-TPSF) หรืองานวิจัย ช่วยให้
อาจารย์ใหม่ขอทุนวิจัย การทํางานวิจัยจนถึงการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวมถึงการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
ภายใน 3 ปี เป็นต้น โดยผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประกาศเริ่มใช้เมื่อ 18 กันยายน 
2560  

3.2.5 ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก่อาจารย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยร่วมกันแบ่งค่าใช้จ่าย
ครึ่งหน่ึงระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะต้นสังกัดของอาจารย์ เรียกว่าทุน Ph.D.50:50 โดยเหมารวมค่าใช้จ่าย 
ค่าเล่าเรียนทุกอย่างต่างประเทศ ไม่เกิน 2 ล้านบาท และในประเทศไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งได้ดําเนินการมา
กว่า 10 ปี ปัญหาที่อาจารย์ประสบคือ ทุนที่ได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง



การศึกษาในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทําให้อาจารย์จํานวนไม่น้อยเลือกไปประเทศที่มีค่าใช้จ่าย
น้อยกว่า ไม่ได้เลือกมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่ตนเองสามารถไปศึกษาได้ 

ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เพ่ิมทุนการศึกษาให้กับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยยึดแนวทางของ ก.พ. สรุปโดยสังเขปดังน้ี 
   มหาวิทยาลัยกลุ่มที ่1     มหาวิทยาลัย 1-100 อันดับแรกของโลก 

สนับสนุนตามอัตรา ก.พ. + การสนับสนุนพิเศษด้าน 
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัย 101-300 อันดับแรกของโลก 
สนับสนุนตามอัตรา ก .พ .  

มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3     มหาวิทยาลัย 301-500 อันดับแรกของโลก 
                                  สนับสนุนตามรูปแบบเดิม + 25% (รวมค่าประกัน 
                                                             สขุภาพ) ดังน้ี 

- ประเทศกลุ่มที่ 1 สนับสนุน 2,500,000 บาท 
- ประเทศกลุ่มที่ 2 สนับสนุน 1,750,000 บาท 
- ประเทศกลุ่มที่ 3 สนับสนุน 1,250,000 บาท 
 

*การสนับสนุนพิเศษด้านวิชาการ 
คนละไม่เกิน 400,000 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ  1  ครั้ง  และ เสนอผลงาน
วิชาการไม่จํากัดจํานวนคร้ัง ในช่วงระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร  นอกจากน้ี ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่
ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาเอกจากหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ด้วย 
  ทั้งน้ียังไม่ได้เพ่ิมทุนการศึกษาในประเทศ 

3.3 การส่งเสริมพัฒนาสายสนับสนุน 
3.3.1 การสนับสนุนให้เข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญงาน 

ชํานาญงานพิเศษ และเช่ียวชาญ โดยใน 6 ปีที่ผ่านมา มีบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งระดับต่างๆเพ่ิมขึ้น คือ 
ชํานาญการ 148 คน ชํานาญการพิเศษ 106 คน ชํานาญงาน 32 คน ชํานาญงานพิเศษ 15 คน และ
เช่ียวชาญ 1 คน  

ข้อเสนอแนวทางในอนาคต: 
- ในปัจจุบัน ยังใช้แนวทางของ สกอ. ในการพิจารณาผลงานการเข้าสู่ตําแหน่ง ทั้งน้ี

ควรมีการปรับกระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษฯ ดังกล่าว สอดคล้องกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ควรได้มีการปรับนํามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง โดย
ใช้ประบวนการ Knowledge Management (KM) มาใช้ ในการถอดบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์ที่
แพร่หลาย สามารถนําไปสู่การพัฒนาต่อเน่ืองเป็น Best Practice รวมถึงการสร้างนวัตกรรม     อย่างเป็น
ระบบ ทําให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าองค์กรเก่งขึ้น 

3.3.2 การใช้ Coaching เข้ามาใช้ในการทํางาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมผู้นําโดยการใช้
วิธี coaching กับหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ทั้ง 5 วิทยาเขต และจะขยายรวมถึงหัวหน้า
ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย์ที่ทําหน้าที่อาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือส่งเสริมการทํางานของบุคลากรและอาจารย์ 
โดยจัดอบรมฝึกปฏิบัติการแบบ coaching เริ่มในปี 2561 รวม 6 รุ่น ครอบคลุมบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต 
ดําเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 



4. การเสริมสร้างองค์กรสขุภาวะ 
การเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ จากผลการประเมินความสุขของบุคลากรโดยใช้เครื่องมือ 

HAPPYNOMETER Online (พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดล) โดยใช้กลุ่มเป้าหมายจาก 33 หน่วยงาน 
จํานวน 4,480 คน ครั้งที่ 1 ประเมินระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2557 มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 1,694 ร้อยละ 37.8 และครั้งที่ 2 ประเมินระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2558 
(ระยะเวลาห่างกัน 15 เดือน) มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 1,773 ร้อยละ 39.6 จากการเปรียบเทียบผล
การประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 พบว่า ลําดับความสุข ลําดับที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง ดังน้ี ลําดับที่ 1 
คือ Happy Soul มีความสุขที่ร้อยละ 70.1 และเพ่ิมขึ้นในการประเมินครั้งที่ 2 เป็น 70.4 ลําดับที่ 2 คือ 
Happy Heart มีความสุขที่ร้อยละ 69.6 และเพ่ิมขึ้นในการประเมินครั้งที่ 2 เป็น 70.2 ลําดับที่ 3 คือ 
Happy Family มี ความสุขที่ร้อยละ 68.1 และลดลงในการประเมินครั้งที่ 2 เป็น 67.7  

สําหรับโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในรอบใหม่น้ี จัดทําขึ้นเพ่ือการสร้างเสริม 
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อธิการบดี ที่มุ่งมั่นให้เกิดการดําเนินการสร้างเสริมองค์กรที่มีสุขภาวะแบบเครือข่ายในเชิง ระบบในอนาคต
สู่การสร้างกลไกขับเคลื่อนไปสู่สุขภาวะ 8 (Happy body, Happy family, Happy relax, Happy soul, 
Happy heart, Happy brain, Happy money และ Happy society) จะให้ทุกหน่วยงานดําเนินการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน เพ่ือการเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร มีกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 60 ของ
บุคลากร คิดเป็น 6,689 คน โดยมีขอบเขตในการดําเนินการ 24 เดือน (กันยายน 2559–สิงหาคม 2561) 
โดยมีกิจกรรมครอบคลุมทุกวิทยาเขต  โดยมีกลยุทธ์ แนวทางในการดําเนินการ และมีการประเมิน
ความสุขของบุคลากรทุกปี มีค่าเป้าหมายความสุขของ บุคลากรอยู่ที่ 8 จาก 10 คะแนนเต็ม ซึ่งเป็น 1 ใน 
15 ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ฯ  

โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ (Healthy Organization) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยได้รับงบสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ช่ือโครงการ    
“เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดย  

1) มีการกําหนดตรวจสุขภาพ บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรอายุต้ังแต่ 35 ปีขึ้นไป  
2) เน้นติดตามดูแลสุขภาพบุคลากรระยะยาวจนถึงเกษียณอายุ  
3) เริ่มต้นโครงการด้วยแผนการตรวจสุขภาพ 8 เดือน ต้ังแต่เดือน ธันวาคม 2560 - 

กรกฎาคม 2561 ดําเนินโครงการในรูปแบบ โครงการวิจัย (คล้ายกับการวิจัยติดตามสุขภาพบุคลากรระยะ
ยาวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สุภมัย สุนทรพันธ์ เป็นประธาน
ดําเนินการงานวิจัย และคณะ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
5. การจัดการสวัสดิการ 

5.1 การจัดระบบสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กําหนดจัด
สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลที่ หลากหลายเพ่ือให้ทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม ดูแลบุคลากรต้ังแต่
เริ่มต้นจนกระทั่ง หลังเกษียณอายุ เช่น  

- สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล เพ่ิมเติม จากสิทธิประกันสังคม โดยเป็นสิทธ์ิของ
ตนเองและญาติสายตรง สามารถเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท รวมการดูแลทันตกรรม ในกรณี
ที่ไม่ได้ใช้สิทธ์ิหรือใช้ไม่ถึง 20,000 บาทในแต่ละปี สามารถสะสมได้ร้อยละ 40 ของเงินส่วนที่เหลือไปใช้



รวมในปีถัด โดยยอดรวมไปไม่เกิน 200,000 บาท และเก็บวงเงินน้ีให้ไว้ใช้หลังเกษียณอายุได้ และหากมี
ความจําเป็นในการรักษาจนเกินสิทธิ 20,000 บาทแล้ว เฉพาะวัสดุทางการแพทย์ และอวัยวะเทียม ให้เบิก
ส่วนเกินได้โดยร่วมจ่ายกับมหาวิทยาลัย (co-pay) ได้ร้อยละ 50 ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สิทธ์ิ
เฉพาะตน) และกรณีทุพพลภาพแล้วต้องออกจากงานตามใบรับรองแพทย์ เบิกได้รายละ 200,000 บาท  
นอกจากน้ียังมีสิทธ์ิเฉพาะตนเองของการรักษาในกรณีผู้ป่วยนอก เบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ปีละ 20 ครั้ง โดยไม่จํากัดสถานพยาบาล 

- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อํานวยความสะดวกให้บุคลากรเข้ารับการรักษาคลินิก
ปฐมภูมิ ได้ถึงเวลา 14.00 น. ทุกวัน 

- สวัสดิการการส่งเสริมการออม จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมหาวิทยาลัยสมทบ
ให้ 3-5% โดยให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ เป็นผู้บริหารกองทุน 

- สวัสดิการอ่ืนๆ เช่น การสงเคราะห์บุคลากรถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือค่าทําศพ 3 เท่า
ของเงินเดือน สวัสดิการด้านที่พักอาศัยและค่าเช่าบ้าน เบิกค่าเล่าเรียน บุตรได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
และมีสวัสดิการทุนและการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาบุคลากรและบุตร การ ยกย่องเชิดชูเกียรติ การเป็นสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ชพค.) (ชพส.) และสวัสดิการเงินกู้ยืมด้านต่างๆ  

- สนับสนุนชมรมรักษ์ ม.อ. สําหรับบุคลากรที่เกษียณอายุ เพ่ือให้เป็นองค์กรที่เช่ือมโยง
ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับบุคลากรหลังเกษียณ  เพ่ือให้มีโอกาสและมีช่องทางที่จะได้ 
พบปะ สังสรรค์ เก้ือกูลกัน และทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิก เป็นต้น 

5.2  เงินชดเชย 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2559 กําหนดให้มหาวิทยาลัย
จ่ายเงินชดเชยให้กับบุคลากรเมื่อเกษียณอายุ หรือลาออกหลังอายุ 55 ปี สูงสุดถึง 10 เท่าเงินเดือนสุดท้าย 
โดยในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกมหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินชดเชยแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต 
ทั้งสิ้น 21,977,730 ล้านบาท จํานวนเงินชดเชยจะสูงขึ้นทุกปี จากการประมาณการเงินชดเชยอาจจะสูงถึง 
200 ล้านบาทต่อปี ในปี 2580 มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องเตรียมการเพ่ือรองรับภาระทางการเงินดังกล่าว ใน
เบ้ืองต้นได้เตรียมการในส่วนของกองทุนสวัสดิการซึ่งปัจจุบันมีภาวะเงินที่เข้าและออก 3 ปีย้อนหลังดังน้ี 

ตารางแสดงรายรับ รายจ่าย ของกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย* 
 รายรับ 

รายจ่าย 
 สวัสดิการ ( ุ6%) ดอกเบี้ย รวม 
2558 71,183,728.35 6,423,273.82 77,607,002.17 3,411,198.41 
2559 78,694,860.05 9,873,987.76 88,568,844.81 4,038,439.35 
2560 74,260,710.79 12,703,609.08 86,964,319.87 5,801,026.92 
2561** (3 เดือน) NA NA NA 3,570,075.00 

 

* ยอดเงินคงเหลือของกองทุนสวัสดิการฯ ณ วันที่ 12 มกราคม 2561  429,968,642.12 บาท  
** ปี 2561 ปรับเพ่ิมสิทธิสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 5.1 ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี  
   ประมาณ 16 ล้านบาท 

ข้อเสนอแนวทางในอนาคต: 
- การดูแลเรื่องสิทธิสวัสดิการ ได้ดําเนินการศึกษาแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยดําเนินการ

เองคุ้มค่ากว่า โดยค่าใช้จ่ายแต่ละปีประมาณการไว้ที่ 20 ล้านบาท ไม่ควรเกิน 30 ล้านบาท ถ้าค่าใช้จ่าย



เกินการประมาณการ ควรต้องทบทวนการดูแลเร่ืองสิทธิสวัสดิการใหม่ดูว่า การซื้อประกันคุ้มครองอาจ
คุ้มค่ากว่าหรือไม่ 

- ดอกเบ้ียที่ได้ปีล่าสุด 12 ล้านบาท เกือบครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ประมาณการของปี 
2561 ถ้ายอดเงินในกองทุนสะสมแล้วสามารถให้ดอกเบ้ียปีละ 20-30 ล้านบาท กองทุนน้ีก็จะสามารถดูแล
ตัวเองได้ โดยไม่ต้องเติมเงินเข้ามา เงินที่เหลือก็จะสามารถนําเข้าไปเป็นกองทุนเพ่ือเงินชดเชยได้ต่อไป 

- การบริหารเงินของกองทุน ควรร่วมกับยอดเงินส่วนอ่ืนของมหาวิทยาลัย ในการ
บริหารให้ได้ประโยชน์ซึ่งน่าจะได้มากกว่าที่ได้ในขณะนี้ 

- ยอดเงินจากกองทุนน้ีประมาณการไว้ที่ปีละ 80 – 100 ล้านบาท อาจยังไม่สามารถ
ครอบคลุมเงินชดเชยได้ทั้งหมดในอีก 20 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยควรเตรียมการไว้แต่เน่ินๆ 
 
6. ระบบการประเมินผล 

6.1  สายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และประกาศเพ่ิมเติม ได้เริ่มใช้ต้ังแต่รอบการประเมิน ครัง้ที่ 1/2560 วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา 

1.1  ประเภทภาระงาน  
1. กลุ่มผู้มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี  ได้แก่ กลุ่มทั่วไป  และกลุ่มเน้นวิชาชีพสุขภาพ 
2. กลุ่มผูม้ีอายุงานมากกว่า 5  ปี ได้แก่ เน้นการสอน เน้นการวิจัย และเน้นวิชาชีพ

สุขภาพ 
1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ 

ภาระงาน หัวข้อประเมิน
สอน 1. วิชาสอน (จํานวน LU ต่อปี) 

2. ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ์  )จํานวนนักศึกษาต่อปี(  
3. นวัตกรรมการสอน  )จํานวนนวัตกรรมต่อปี(  

วิจัยและผลงานวิชาการอื่น ๆ  1. ทุนวิจัย )จํานวนทุนต่อปี(
2. ผลงานวิชาการ )ต่อปี(  

บริการวิชาการ  
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและ
ภาระงานอ่ืน ๆ  

1. ภาระงานอ่ืนที่คณะ/หน่วยงานกําหนด (จํานวน LU ต่อปี) 
2. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์   
   (จํานวน LU ต่อปี) 
3. การรักษาด้านการแพทย์ (จํานวน LU ต่อปี 
4. โครงการบริการวิชาการที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย /วิทยากร/ กรรมการภายใน 
   ภายนอกที่ไม่มีค่าตอบแทน/การทํางานเชิงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
   (จํานวน LU ต่อปี) 

       ทั้งน้ีส่วนงานหรือหน่วยงานเทียบเท่าจะนําระดับผลการประเมินภาระงานรวมของ
บุคลากรตําแหน่งวิชาการ มาคํานวณรวมกับคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้ประกอบการ
เลื่อนเงินเดือน 

6.2  สายสนับสนุน 
การปรับปรุงวิธีการประเมินสายสนับสนุน ยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ  

จะได้นําเสนอความคืบหน้าต่อไป 
 



6.3  การจ่ายคา่ตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหน่งทางวิชาการ  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ่ายค่าตอบแทนตําแหน่งทางวิชาการ ให้กับพนักงาน

มหาวิทยาลัย  แตกต่างจากราชการ กล่าวคือ ในระบบราชการให้จ่ายค่าตอบแทนเป็น 2   เท่า หรือ 2   ขา 
เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ค่าตอบแทน 5,600  x 2   เป็น 11,200   บาทต่อเดือน   รองศาสตราจารย์ได้
ค่าตอบแทน 9,900x 2   เป็น 19,800   บาทต่อเดือน และศาสตราจารย์ได้ค่าตอบแทน 13,000x 2   เป็น 
26,000   บาทต่อเดือน แต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ่ายค่าตอบแทนตําแหน่งทางวิชาการ ให้ 1   ขา 
ส่วนขาที่ 2  ให้ตามผลงานวิชาการในปีน้ันๆ ถ้าไม่มีผลงานวิชาการก็จะไม่ได้ค่าตอบแทนขาที่ 2  

มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งวิชาการ  พ.ศ. 2559 และประกาศเพ่ิมเติมเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานตามประเภท  
ภาระงาน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ค่าตอบแทนตามผลการประเมินผล
งานในแต่ละระดับ จากอัตราเงินประจําตําแหน่ง นอกเหนือจากเงินประจําตําแหน่งวิชาการที่ได้รับ ดังน้ี 
ผลประเมิน 
ตามผลงาน 

สัดส่วน 
ค่าตอบแทนที่ได้เพ่ิม 

เงินค่าตอบแทนเพ่ิมเติม )บาทต่อเดือน(  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ระดับ 0 0 0 0 0 
ระดับ 1 0.4 2,240 3,960 5,200 
ระดับ 2 0.8 4,480 7,920 10,400 
ระดับ 3 1.2 6,720 11,880 15,600 

    
โดยมีวิธีคิดสัดส่วนภาระงานที่ดูจากผลงานวิชาการ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ ของ กพอ. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานครั้งแรกได้พิจารณาจากผลงานของ
บุคลากร ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
เบิกจ่ายให้บุคลากรเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นเงินจํานวน 9,583,970.81 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางสรปุงบประมาณคา่ตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตามผลงาน ประจําปี 2560 
กลุ่มสาขาวิชา จํานวน 

ท้ังหมด 
)คน(  

จํานวน
ท่ีเสนอ
ผลงาน 

)คน(  

จํานวน ท่ี
เ ส น อ
ผ ล ง า น 

)ร้อยละ(  

ประเภทภาระงาน )คน(  ระดับการประเมิน 
ผลงาน 

)คน(  

ค่าตอบแทน 
)ต่อเดือน(  

ค่าตอบแทน 
)ต่อเดือน(  

อายุงาน 
ไม่เกิน 5 ปี  

กลุ่มเน้น
การสอน

กลุ่มเน้น
การวิจัย 

0 1 2 3   

วิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 71 53 47.65 3 43 7 9 5 24 15 243,600 2,831,817.27 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 129 96 74.42 10 69 17 13 5 33 45 514880 5.901.562 
มนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 68 20 29.41 1 19 0 3 8 4 5 78040 912,512 
 
รวม 268 169 151.48 14 131 24 25 18 61 65 836,520 9,645,891.27

 
 
 



7. การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) 
             สรุปแนวคิดการดําเนินการต่อการบริหารจัดการคนเก่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากการ
ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องมีดังน้ี 
 

ลําดับที ่ การบริหารจัดการ 
คนเก่ง ม .อ.  

วิธีดําเนนิการ การจูงใจ  /การตอบแทน  

1 การจูงใจให้คนเก่งเข้าสู่องค์กร  
1.1 นักเรียนทุนสํานักงาน ก .พ  1 .ให้มีการติดต่อ เชิญชวนนักเรียนทุนฯ ที่

ยังไม่มีหน่วยงานสําหรับชดใช้ทุน หรือผู้ที่
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมา
ปฏิบัติงานที่ มอ. 

การจ่ายค่าตอบแทน โดยจ่ายในลักษณะ
ดังต่อไปน้ี 
1. เงินเดือน 
2. ค่าตอบแทนตามวิชาชีพ 
3. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
   ทั้งน้ีภายในระยะเวลา  5 ปี บุคลากรจะได้รับ
ค่าตอบแทนตาม 1  - 3 เท่ากับจํานวนเงินที่มอ.
ให้ทุนบุคลากรเพ่ือศึกษาต่อปริญญาเอก 

1.2 นักเรียนทุนทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ 

1.3 ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 
Top Ten ของโลก 2 .เชิญบุคลากรของ ม .อ. ที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติ หรือทําชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปน้ี 

  2.1 วิธีการจูงใจคนเก่งเข้าสู่องค์กร 
  2.2 การดูแล การจัดสวัสดิการ 
  2.3 ระบบค่าตอบแทน  ฯลฯ 

  3 .เชิญบุคลากรที่มีผลงานเด่น ของ ม .อ.
เพ่ือแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็น
ต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการคนเก่ง 

 

1.4 เชิญชวนผู้มีความรู้ 
ความสามารถจากเอกชน 

1 .แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาของ ม .อ.
เพ่ือดําเนินการคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถเข้ามาสู่ ม .อ .  

การจ่ายค่าตอบแทน โดยจ่ายในลักษณะ
ดังต่อไปน้ี  
1.  เงินเดือน 
 2 . ค่าตอบแทนตามวิชาชีพ 

3. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
4 .ค่าประสบการณ์ 
 

2. มีการกําหนดการจ้างบุคคล (ทั้งน้ี 
สามารถทดแทนการจ้างบุคลากรใหม่ได้  
1-2 คน)  
เช่น การออกข้อบังคับการจ้างที่แตกต่าง
กับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    
ลําดับที่ การบริหารจัดการ 

คนเก่ง ม .อ.  
วิธีดําเนนิการ การจูงใจ  /การตอบแทน  

2 สร้างระบบคนเก่งของมหาวิทยาลัย  

2.1 นําบุคคลที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
ทําชื่อเสียงให้กับ ม .อ.มาเป็นบุคคล
ต้นแบบ ได้แก่ 

1. ด้านการสอน 
2. ด้านการวิจัย   
3. ด้านการบริการวิชาการ 

มีคณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการ
คนเก่ง และจะต้องกําหนด 
รายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจนสําหรับบุคลากร
สายวิชาการ 
และสายสนับสนุน  ได้แก่ 
 1 .หลักเกณฑ์การประเมิน 
 2 .คุณสมบัติต่างๆ ของคนเก่ง 
 3 .เป้าหมาย/จํานวนผลงาน 

การตอบแทน โดยจ่ายในลักษณะดังต่อไปนี ้
เป็นตัวเงิน 
1 .ม .อ. ใช้เงินรายได้ในการจ่ายเพ่ิมสําหรับ
Talent  )ไม่ใช่วงเงินสําหรับการเล่ือนเงินเดือน(  
2 .ม .อ.ให้ค่าตอบแทน โดยไม่ต้องจัดทําเป็น
ประกาศ 
3 .เชิดชูเกียรติอย่างเป็นทางการ และได้รับ
ค่าตอบแทน 
ไม่เป็นตัวเงิน 
1 .เชิดชูเกียรติอย่างเป็นทาง 

2.2 
 
 

เชิดชูคนเก่งของ ม .อ.  1 .กําหนดให้ตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีตําแหน่งศาสตราจารย์ขั้นสูง 
(chair professor) 

เมื่อบริษัทเอกชนบริจาคเงิน (Endowment) 
ม.อ.เอาดอกผลท่ีได้จากการฝากเงินมาใช้ตอบ
แทนบุคลากร 

2 .อธิการบดีเป็นผู้เลือก (President  
chair) คนที่เป็น Talent ด้านบริการ
วิชาการ 

1. ม.อ.ให้ได้รับค่าตอบแทน 
2 .ให้เดินทางไปต่างประเทศได้รับสิทธิพิเศษสูง
กว่าระเบียบที่ทางราชการกําหนด เช่น การ
เดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ 

3 .เชิญคนเก่งมาเปน็อาจารย์ (adjunct 
professor) 

1 .ม .อ.  ให้ได้รับค่าตอบแทน 
2. ขอให้เอกชนบริจาค 

  4 . มีคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพ มีองค์
ความรู้ ความสามารถในตําแหน่ง เป็นผู้มี
คุณค่าในองค์กร โดยกําหนดให้ชัดเจนว่า
ผลงานควรมีลักษณะอย่างไร อาจจัดเป็น
ระดับ เช่น 
    4.1 มีคุณค่าระดับ 3 ดาว 
    4.2 มีคุณค่าระดับ 2 ดาว 
    4.3 มีคุณค่าระดับ 1 ดาว 

1. ม.อ.ให้ได้รับค่าตอบแทนตามระดับคุณค่า
ของผลงาน (ไม่ใช่วงเงินสําหรับการเล่ือน
เงินเดือน) 

2. ม.อ.ให้ค่าตอบแทน โดยไม่ต้องจัดทําเป็น
ประกาศ 

2.3 เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ความสามารถได้ไป 
ปฏิบัติงานนอก ม .อ.  

1. สายวิชาการ 
2. สายสนับสนุน 

มีคณะกรรมการพิจารณาของ ม .อ.
ในการคัดเลือกบุคคล 
    
 

 

 
8. แก้ไขพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศมหาวิทยาลัย  

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังน้ี 
(1) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาใหผู้้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และ

ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
(2) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บําเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลด 

โทษและการให้ความคุ้มครองพยาน 
(3) ประกาศ ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 



(4) ประกาศ เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(5) ประกาศ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

พ.ศ. 2559 
(6) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสภาพข้าราชการมาเป็น 

พนักงานมหาวิทยาลัย ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มี
ผลใช้บังคับ 

(7) ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยและการดาเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
(8) ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
(9) ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
(10) ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
(11) ข้อบังคับ ว่าด้วยการเปล่ียนสถานภาพของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(12) ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
(13) ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 
(14) ข้อบังคับ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20 (5) และ (6) 
(15) ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
(16) ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
(17) ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
(18) ข้อบังคับ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
(19) ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560 
(20) ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์พ.ศ. 2560 
(21) ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
(22) (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี ผู้ช่วย

อธิการบดี พ.ศ.... 
(23) (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งต้ัง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองคณบดี ผูช่้วย

คณบดี พ.ศ. ....... 



รายงานผลการดําเนินงาน การประกันคุณภาพ (ระหวาง มิ.ย. 2558 - ก.พ. 2561) 

  

 ปการศึกษา 2557 สกอ.ประกาศใหสถาบันสามารถดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะและ

สถาบัน ตามระบบท่ีสถาบันเห็นสมควร เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มีมติเห็นชอบในการปรบัระบบการประเมินคุณภาพ ในป 2558 ดังนี้ 

- ระดับหลักสูตร ใชเกณฑ CUPT QA (เกณฑ AUN QA + ตัวบงชี้การกํากับมาตรฐานของ สกอ.) หรือ 

เกณฑประเมินของสภาวิชาชีพ (สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย 

สภาวิชาชีพของแพทยสภา) หรือระบบท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล (คณะแพทยศาสตร ใช WFME) 

- ระดับคณะ / มหาวิทยาลัย ใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

- ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ  ใชเกณฑ TQA และระบบ ISO ท่ีเก่ียวของ 

- ระดับหนวยงานสนับสนุน ในปการศึกษา 2558 ใชระบบ LEAN ตั้งแตปการศึกษา 2559 ใชระบบ TQA 

 

ปการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

มหาวิทยาลัย  สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ตัวบงชี้ตามแผนพัฒนา ม.  EdPEx  

คณะ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ตัวบงชี้ตามแผนพัฒนา ม. EdPEx  

ระดับหลักสูตร - - - สกอ.  CUPT QA  

หน วยงานสนับสนุน

เทียบเทาคณะ 

TQA/ISO 

หนวยงานสนับสนุน ตัวบงชี้รวม + ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน  LEAN  TQA  
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ตารางสรุปกิจกรรมการประกันคุณภาพ 

ระดับหลักสูตร  

CUPT QA (เกณฑ AUN QA + ตัวบงชี้การกํากับมาตรฐานของ สกอ.) หรือ เกณฑประเมินของสภาวิชาชีพ 

 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนการประกันคุณภาพ โดยมีการจัดอบรมความรูเกณฑการ

ประกันคุณภาพ AUN QA การอบรมผูประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA การประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตร ดังนี้ 

 

กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม ผลการเขารวมโครงการ 

ปการศึกษา 2558 

1. โครงการ “ระบบ

ประ กัน คุณภาพการ ศึกษา 

CUPT QA ระดับหลักสูตร” 

วันท่ี 2 ธันวาคม 2558 

ณ หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

ผู เ ข า ร วมจํ านวน  580 

ทาน 

2. โครงการ “ระบบ

ประ กัน คุณภาพการ ศึกษา 

AUN QA ระดับหลักสูตร” 

รุนท่ี 1 วันท่ี 1-2 มีนาคม 2559  

ณ หองแกรนดบอนรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการเดน พลาซา 

 

รุนท่ี 1 ผู เขารวมจํานวน 

700 คน 

รุนท่ี 2 วันท่ี 4-5 เมษายน 2559  

ณ หองนวัตกรรม อาคารศูนยบริการวิชาการกลางและ

อาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

รุนท่ี 2 ผูเขารวมจํานวน 

140 คน 

3. โครงการ “อบรมผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร ตามเกณฑ AUNQA 

for programme 

Assessment version 3.0” 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จํานวน 3 รุน ดังนี ้

รุนท่ี 1 วันท่ี 20-22 มิถุนายน 2559  ณ หอง BSc 2  

อ า ค า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร พ้ื น ฐ า น ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร          

คณะวิทยาศาสตร  

 

รุนท่ี 1 ผูเขารวมจํานวน 

110 คน 

รุนท่ี 2 วันท่ี  27-29 มิถุนายน 2559  ณ หอง 3301 

อ าค า ร  3  สํ า นั ก ง าน อธิ ก า รบดี มห า วิ ท ย าลั ย       

สงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง  

รุนท่ี 2 ผูเขารวมจํานวน 

65 คน 

รุนท่ี 3 วันท่ี 8-10 สิงหาคม 2559  ณ หอง BSc 2 

อ า ค า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร พ้ื น ฐ า น ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร          

คณะวิทยาศาสตร  

รุนท่ี 3 ผูเขารวมจํานวน 

136 คน 
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กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม ผลการเขารวมโครงการ 

4. การประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรท่ีรับการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 310 

หลักสูตร แบงการประเมินเปน  

- ประเมินแบบ Desktop Assessment จํานวน 278 

หลักสูตร  

- ประเมินแบบ Site Visit จํานวน 26 หลักสูตร  

- ประเมินโดยใชระบบอ่ืนๆ เชน สภาวิชาชีพ จํานวน 

6 หลักสูตร 

 

ปการศึกษา 2559 

5. โครงการ “AUN-QA 

implementation (Gap 

Analysis)” 

รุนท่ี 1 วันท่ี 15-16 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาเขต

หาดใหญ 

 

รุนท่ี 1 ผู เขารวมจํานวน 

316 คน 

 

รุนท่ี 2 วันท่ี 22-23 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาเขต      

สุราษฎรธานี 

รุนท่ี 2 ผู เขารวมจํานวน 

104 คน 

 

6. โครงการ “อบรมผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร ตามเกณฑ AUN QA 

for programme 

Assessment ” 

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ หอง Conference Hall

ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60  ป  

ผูเขารวมจํานวน 97 คน 

7. โครงการ แลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร ตามเกณฑ AUN QA 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560  ณ หอง BSc.4 อาคาร

ปฏิบตัิการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

ผูเขารวมจํานวน 95 คน 

8. การประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตรท่ีรับการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 313 

หลักสูตร แบงการประเมินเปน  

- ประเมินแบบ Desktop Assessment จํานวน 218 

หลักสูตร  

- ประเมินแบบ Site Visit จํานวน 89 หลักสูตร  

ประเมินโดยใชระบบอ่ืนๆ เชน สภาวิชาชีพ จํานวน 6 

หลักสูตร 
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ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินการดานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ดังนี้ 

กิจกรรม/โครงการ เปาหมาย ชวงเวลา 

การอบรมใหความรู 

1. พัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ จํานวน 1 รุน 

 รุนละ 100 

คน 

มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตร (Refresh ผูประเมิน) 

จํานวน 2 รุน 

รุนละ 2 วัน 

รุนละ 150 คน 

กรกฎาคม 2561 

3. คัดเลือกหลักสูตรเพ่ือรับการประเมินโดย ทปอ. จํานวน 70 

หลักสูตร 

กุมภาพันธ 2561 

4. Gap Analysis  จํานวน 1 รุน กรกฎาคม 2561 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Outcome Base Education 

(OBE Training) (โดยกองบริการการศึกษา) 

จํานวน 1 รุน วันท่ี 6-7 มีนาคม 2561 

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

1. หลักสูตรแจงรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯและประมาณ

การคาใชจาย 

ทุกหลักสูตร ภายใน 16 กรกฎาคม 2561 

2. หลักสูตรสง SAR ตามระบบ CUPT QA ใหคณะกรรมการ

ประเมิน  

ทุกหลักสูตร สิงหาคม 2561 

3. ประเมิน Desktop Assessment 140 

หลักสูตร 

1 สิงหาคม – 15 กันยายน 

2561 

4. ประเมิน Site visit โดยกรรมการภายใน ม.อ. 100 

หลักสูตร 

1 สิงหาคม – 30 กันยายน 

2561 

5. ประเมินโดยกรรมการจาก ทปอ. 70 หลักสูตร ตลอดป 

6. หลักสูตรกรอกขอมูลลงระบบ CHE QA Online ทุกหลักสูตร ภายใน 20 ตุลาคม 2561 

7. หลักสูตรสง SAR และรายงานผลมายังสํานักงานประกัน

คุณภาพ 

ทุกหลักสูตร ภายใน 20 ตุลาคม 2561 
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ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนการประกันคุณภาพ โดยมีการจัดอบรมความรูเกณฑการ

ประกันคุณภาพ EdPEx การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tools Training  การอบรมพัฒนาประเมินคุณภาพภายในตาม

เกณ EdPEx การเขารวมโครงการ EdPEx200 ของ สกอ. โครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ของ 

สกอ. การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ดังนี้ 
 

กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม ผลการเขารวมโครงการ 

ปการศึกษา 2558 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนโครงรางองคกร (OP) 

รุนท่ี 1 จัดข้ึนในวันท่ี 11-12 มกราคม 2559   ณ 

หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลอง

สิริราชสมบัติครบ 60 ป 

ผูเขารวมจํานวน 115 คน 

รุนท่ี 2 จัดข้ึนในวันท่ี 23-24 กุมภาพันธ 2559 หอง 

Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลอง     

สิริราชสมบัติครบ 60 ป 

ผูเขารวมจํานวน 160 คน 

โค ร งกา รอบรมตาม เกณฑ

คุณภาพการ ศึกษาเ พ่ือการ

ดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

หมวด 1-7 

วันท่ี 14-15 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม 1     

ศูนยกีฬาและสุขภาพ 

ผูเขารวมจํานวน 200 คน 

โค ร งกา รอบรมตาม เกณฑ

คุณภาพการ ศึกษาเ พ่ือการ

ดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

ใ ห กั บ ผู บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย 

 วัน ท่ี  20 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม 210 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผูเขารวมจํานวน 60 คน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

tool training ครั้งท่ี 1      

การจัดการหวงโซอุปทาน 

วันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ หองกิตติศักดิ์    

ชั้น 2 โรงแรม ลี การเดนส (สาย 1) 

ผูเขารวมจํานวน 300 คน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

tool training ครั้งท่ี 2 โดยใช

เครื่องมือ Leadership 

วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ หอง Conference 

Hall ศูนยประชุมนานาชาติสิริราชสมบัติ 60 ป 

ผูเขารวมจํานวน 300 คน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 รุน   
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กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม ผลการเขารวมโครงการ 

เครื่องมือ (tool training)    

ครั้งท่ี 3 การวัดวิเคราะห และ

การจัดการความรู 

รุนท่ี 1 วันท่ี 13 มิถุนายน 2559  จํานวน 175  คน  รุนท่ี 1 จํานวน 175  คน  

รุนท่ี 2 วันท่ี 14 มิถุนายน 2559  จํานวน 175  คน  

ณ หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติสิริ

ราชสมบัติ 60 ป 

รุนท่ี 2 จํานวน 175  คน  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เครื่องมือ (tool training) ครั้ง

ท่ี 4 การรับฟงเสียงลูกคา 

วันท่ี 14-15 กรกฎาคม 2559 หอง BSc.4 อาคาร

ป ฏิ บั ติ ก า ร พ้ื น ฐ า น ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ค ณ ะ

วิทยาศาสตร 

ผูเขารวมจํานวน 300 คน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

tool training ครั้งท่ี 5 HRM 

วันท่ี 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559  ณ หองแก

รนบอลลูม A โรงแรม ลี การเดนส พลาซา 

ผูเขารวมจํานวน 300 คน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

tool training ครั้งท่ี 6 

strategic management 

วันท่ี 3-4 กันยายน 2559  หอง BSc.4 อาคาร

ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผูเขารวมจํานวน 300 คน 

กิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู 

EdPEx sharing ครั้งท่ี 1 

วันท่ี 5 สิงหาคม 2559 หองบรรยาย 102 อาคาร 1 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ผูเขารวมจํานวน 100 คน 

โ ค ร ง ก า รอบรมกา ร จั ด ทํ า

แผนพัฒนาในรูปแบบ story 

board 

วันท่ี 9 กันยายน 2559 ณ หองประชุม 1 ศูนยกีฬา

และสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผูเขารวมจํานวน 200 คน 

ปการศึกษา 2559 

โครงการอบรมผูตรวจประเมิน

คุณภาพองคการทางการศึกษา

ดวยเกณฑ EdPEx 

รุนท่ี 1 วันท่ี 8-10 กุมภาพันธ 2560 ณ หอง SMEs 

คณะวิทยาการจัดการ 

ผูเขารวมจํานวน 30 คน 

รุนท่ี 2 วันท่ี 4-6 พฤษภาคม 2560 ณ หองกิตติ    

ลิ่มอภิชาต คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผูเขารวมจํานวน 31 คน 

กิจกรรม Sharing (Mock 

Survey) คณะท่ีอยูในโครงการ

บมเพาะ ม.อ. 

คณะทันตแพทยศาสตร  วันท่ี 10 และ 13 มีนาคม 

2560   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันท่ี 1 และ 8 

พฤษภาคม 2560 

คณะพยาบาลศาสตร วันท่ี 24 กรกฎาคม และ 2 

สิงหาคม 2560 
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กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม ผลการเขารวมโครงการ 

โครงการอบรมหลักสูตร การ

ประ เ มินตน เอง  และ เ ขียน

ร าย ง านด ว ย เ กณฑ  EdPEx 

(Self-Assessment & 

Writing) 

วันท่ี 23-25 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุม Bsc.3 

อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  คณะ

วิทยาศาสตร 

 

มีผูเขารวมจํานวน 157 คน 

โครงการนําเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี

เปนเลิศไปใชในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

(EdPEx 200) ของ สกอ. 

- ปการศึกษา 2556 สมัครเขารวมจํานวน 2 คณะ 

คือ คณะแพทยศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตร  

ผลการ คัด เลื อก  คื อ  คณะ

แพทยศาสตร ผานการคัดเลือก 

- ปการศึกษา 2557 สมัครเขารวมจํานวน 3 คณะ 

คือ คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะ

พยาบาลศาสตร  

ผลการ คัด เลื อก  คื อ  คณะ

วิทยาศาสตร ผานการคัดเลือก 

- ปการศึกษา 2558 สมัครเขารวมจํานวน 3 คณะ 

คือ คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ

คณะทันตแพทยศาสตร   

 

ผลการคัดเลือก คือ คณะเภสัช

ศาสตร  ผ า นการ คัด เ ลื อก 

Screening แตไมคณะผาน

การ คัด เลื อกจากการ  Site 

visit 

- ปการศึกษา 2559 สมัครเขารวมจํานวน 7 คณะ 

คือ  คณะการจัดการสิ่ งแวดลอม คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ คณะพยาบาลศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร 

สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   

 

ผลการ คัด เลื อก  คื อ  คณะ

พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  ค ณ ะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผานการคัดเลือก Screening 

แตไมคณะผานการคัดเลือก

จากการ Site visit 

- ปการศึกษา 2560 สมัครเขารวมจํานวน 8 คณะ 

คือ คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรม

เกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะ

ศึกษาศาสตร  

ผลการ คัด เลื อก  คื อ  คณะ

พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  ค ณ ะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผานการคัดเลือก Screening 

ซ่ึงอยูระหวางการจัดสงเลม 

ร า ย ง า น ฉ บั บ ส ม บู ร ณ  ( 7 

หมวด) เพ่ือรับการประเมินโดย 

Site visit 
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กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม ผลการเขารวมโครงการ 

โครงการบ ม เพาะค ุณภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ ของ 

สกอ. 

 สกอ.  ได พ ิจารณาคัด เล ือก

ห น ว ย ง า น เ พื ่อ เ ข า ร ว ม

โครงการฯ จํานวน 2 คณะ คือ 

คณะเภสัชศาสตร และคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การประเมินคุณภาพภายใน

ระ ดับสถาบัน  ป การ ศึกษา 

2559 

วันท่ี 30 ตุลาคม – พฤศจกิายน 2560  

 

ระดับการประเมินในภาพรวม

ดานกระบวนการ (Process 

Scoring Band) =1 

ระดับการประเมินในภาพรวม

ดานผลลัพธ (Result Scoring 

Band) = 1 

 

ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินการดานการประกันคุณภาพระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

ดังนี ้

กิจกรรม/โครงการ เปาหมาย ชวงเวลา 

การอบรมใหความรู 

1. พัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ EdPEx จํานวน 2 รุน 

รุนละ 50 คน 

มีนาคม – เมษายน 

2561 

2. โครงการใหความรูเกณฑ EdPEx สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย

และผูบริหารคณะ 

จํานวน 1 รุน 

 

พฤษภาคม 2561 

3. Group Sharing Best Practice EdPEx จํานวน 1 รุน เมษายน 2561 

4. อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง จํานวน 3 รุน มกราคม 2561  

มีนาคม 2561 

พฤษภาคม 2561 

การประเมินคุณภาพ 

ระดับคณะ 

1. คณะแจงรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯและประมาณการ

คาใชจาย 

ทุกคณะ ภายใน 16 กรกฎาคม 

2561 

2. คณะสง SAR ใหคณะกรรมการประเมิน  ทุกคณะ ภายใน 31 สิงหาคม 2561 

3. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักคณะ (7หมวด) ทุกคณะ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 
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กิจกรรม/โครงการ เปาหมาย ชวงเวลา 

2561 

4. คณะกรอกขอมูลลงระบบ CHE QA Online ทุกคณะ 20 ตุลาคม 2561 

5. คณะสง SAR และรายงานผลมายังสํานักงานประกันคุณภาพ 

 

ทุกคณะ 20 ตุลาคม 2561 

ระดับมหาวิทยาลัย 

1. เขียนรายงานการประเมินตนเอง สงใหคณะกรรมการประเมิน  ตุลาคม 2561 

2. ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  พฤศจิกายน 2561 
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ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ 

ใชเกณฑ TQA และระบบ ISO ท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม ผลการเขารวมโครงการ 

ปการศึกษา 2558 

การประเมินคุณภาพภายใน

ของหนวยงานสนับสนุน 

เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2559 ห น ว ย ง า น เ ข า รั บ ก า ร

ประเมินตามเกณฑ TQA 

จํานวน 9 หนวยงาน 

และหนวยงานท่ีดําเนินการ

ตามระบบ ISO จํานวน 1 

หนวยงาน 

ปการศึกษา 2559  

การประเมินคุณภาพภายใน

ของหนวยงานสนับสนุน 

เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2560 ห น ว ย ง า น เ ข า รั บ ก า ร

ประเมินตามเกณฑ TQA 

จํานวน 9 หนวยงาน 

และหนวยงานท่ีดําเนินการ

ตามระบบ ISO จํานวน 1 

หนวยงาน 

 

ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินการดานการประกันคุณภาพระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

ดังนี ้

กิจกรรม/โครงการ เปาหมาย ชวงเวลา 

การอบรมใหความรู 

1. ทบทวนทําความเขาใจเกณฑ จํานวน 1 รุน มิถุนายน 2561 

2. อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง จํานวน 1 รุน กรกฎาคม 2561 

การประเมินคุณภาพ 

1. หนวยงานแจงรายชือ่คณะกรรมการประเมินฯและประมาณ

การคาใชจาย 

ทุกหนวยงาน ภายใน 16 กรกฎาคม 

2561 

2. หนวยงานสง SAR ใหคณะกรรมการประเมิน  ทุกหนวยงาน ภายใน 31 สิงหาคม 2561 

3. ประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน ทุกหนวยงาน 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 

2561 

4. คณะสง SAR และรายงานผลมายังสํานักงานประกันคุณภาพ ทุกหนวยงาน ภายใน 20 ตุลาคม 2561 

10 

 



ระดับหนวยงานสนับสนุน 

ปการศึกษา 2558 ใชระบบ LEAN ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ใชระบบ TQA 

ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนการประกันคุณภาพตามระบบ LEAN  

โดยมีการจัดอบรมความรู Lean Office การติดตามโครงการ LEAN ในโครงการ LEAN Follow Up และการ

ประเมินคุณภาพภายใน และในปการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินการตามแนวทาง 

TQA โดยในปแรกใหหนวยงานสนับสนุนจัดสงโครงรางองคกร ผลลัพธในหมวด 7 และแผนพัฒนาของหนวยงาน 

โดยรายงานขอมูลผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2560 (ม.ค.-ธ.ค.60) และคณะกรรมการประเมินหนวยงานสนับสนุน 

โดยวิธี consensus และแจงขอเสนอแนะไปยังหนวยงานสนับสนุนดังนี้ 

 

กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม ผลการเขารวมโครงการ 

ปการศึกษา 2558 ใชระบบ LEAN 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Lean Office 

วันท่ี 14-15 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาเขตหาดใหญ 

มีจํานวนผูเขารวม 285 คน 

วันท่ี 4-5 มกราคม 2559 ณ วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

มีจํานวนผูเขารวม 60 คน 

วันท่ี 18-19 มกราคม 2559 ณ วิทยาเขตภูเก็ต    

มีจํานวนผูเขารวม 110 คน 

วันท่ี 9-10 กุมภาพันธ 2559 ณ วิทยาเขตปตตานี 

มีจํานวนผูเขารวม 190 คน 

วันท่ี 15-16 กุมภาพันธ 2559 ณ วิทยาเขตตรัง    

มีจํานวนผูเขารวม 60 คน 

 

โครงการ LEAN Follow Up วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาเขต             

สุราษฎรธาน ีมีจํานวนผูเขารวม 70 คน 

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาเขตตรัง        

มีจํานวนผูเขารวม 57 คน 

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2559  ณ วิทยาเขตหาดใหญ 

มีจํานวนผูเขารวม 130 คน 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาเขตปตตานี   

มีจํานวนผูเขารวม 140 คน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2559  วิทยาเขตภูเก็ต ติดตาม

ผานระบบ Tele-Meeting  มีจํานวนผูเขารวม    

62 คน 
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กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม ผลการเขารวมโครงการ 

โครงการ PSU LEAN AWARD วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 ณ หองหัวหุน คณะ

วิศวกรรมศาสตร  

ซึ่งมีผูสงผลงานเขาประกวด

ท้ังหมด 17 โครงการ มีเงิน

ราง วัล  จํ านวน  7  รา ง วัล 

ไดแก รางวัลชนะเลิศ รางวัล

ละ 15,000 บาท รางวัล  รอง

ชนะเลิศ รางวัลละ 10,000 

บาท  รางวัล      รองชนะเลิศ

อันดับ 1 รางวัลละ 7,000 

บ า ท  แ ล ะ ร า ง วั ล ช ม เ ช ย 

จํานวน 4 รางวัล รางวัลละ 

4,000 บาท 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ของหน วยงานสนับสนุน  ป

การศึกษา 2558 

วันท่ี 12 กันยายน 2559 นําเสนอผลงานของ

หนวยงานสนับสนุน วิทยาเขตสุราษฎรธานี      

ณ วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี 

มีหนวยงานท่ีสงโครงการเพ่ือ

เขารับการประเมินท้ังหมด 

10 โครงการ 

วันท่ี 13 กันยายน 2559 นําเสนอผลงานของ

หนวยงานสนับสนุน วิทยาเขตตรัง ณ วิทยาเขต

ตรัง  

มีหนวยงานท่ีสงโครงการเพ่ือ

เขารับการประเมินท้ังหมด 

10 โครงการ 

วันท่ี 14-15 กันยายน 2559 นําเสนอผลงานของ

หน ว ย ง านสนั บสนุ น  วิ ท ย า เ ขตหาด ใหญ          

ณ  วิทยาเขตหาดใหญ  

มีหนวยงานท่ีสงโครงการเพ่ือ

เขารับการประเมินท้ังหมด 

54 โครงการ 

วันท่ี 16 กันยายน 2559 นําเสนอผลงานของ

ห น ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น  วิ ท ย า เ ข ต ป ต ต า นี            

ณ วิทยาเขตปตตานี  

มีหนวยงานท่ีสงโครงการเพ่ือ

เขารับการประเมินท้ังหมด 

26 โครงการ 

วันท่ี 19 กันยายน 2559 นําเสนอผลงานของ

หนวยงานสนับสนุน วิทยาเขตภูเก็ต ณ วิทยาเขต

ภูเก็ต  

มีหนวยงานท่ีสงโครงการเพ่ือ

เขารับการประเมินท้ังหมด 

13 โครงการ 

ปการศึกษา 2559 ใชระบบ TQA 

โครงการการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติ (TQA) 

สําหรับหนวยงานสนันสนุน 

วันท่ี 30 มกราคม 2561 

ณ หอง BSc. 3 อาคารปฎิบัติการพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

ผูเขารวมจํานวน 78 คน 
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ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินการดานการประกันคุณภาพระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

ดังนี ้

กิจกรรม/โครงการ เปาหมาย ชวงเวลา 

การอบรมใหความรู 

1. จัดอบรมใหความรูโครงรางองคกร และการประเมิน 7 หมวด จํานวน 1 รุน วันท่ี 30 มกราคม 2561 

2. หมวด 6 กระบวนการทํางาน จํานวน 1 รุน  

การประเมินคุณภาพ 

1. หนวยงานสง SAR  ใหคณะกรรมการประเมิน  ทุกหนวยงาน มกราคม 2562 

2. ประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน ทุกหนวยงาน 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 

2562 

3. หนวยงานสง SAR และรายงานผลมายังสํานักงานประกัน

คุณภาพ 

ทุกหนวยงาน 15 มีนาคม 2562 
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