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ถ้าเป�นคดีที�ราคาทรัพย์พิพาทเกิน
300,000.- บาท เราก็ไปศาลจังหวัด
ถ้าเป�นคดีที�ราคาทรัพย์พิพาทน้อย
กว่า 300,000.- บาท เราก็ไปศาล
แขวง

กลับมาอีกครั�งกับบทความลงจุลสารกองการเจา้หนา้ที� ป� 2019 
เราจะเหน็วา่ชว่งนี�ธนาคารต่างๆ พากันปลดพนกังานกันไปมากมาย
และได้นาํเทคโนโลย ี AI มาใชแ้ทนคน(ตกงานกันเป�นแถ๊วววววว) สว่น
พนกังานที�อยูก็่ต้องพากันทํายอดใหกั้บธนาคาร เชน่ หาลกูค้าทําบตัร
เครดิต  เป�นต้น วนันี�เลยจะมาพูดถึงความรูท้างกฎหมายเกี�ยวกับบตัร
เครดิต หากค้างชาํระจะมโีทษอยา่งไร
 
คดีหนี�บตัรเครดิต เป�นคดีแพง่ ผลลัพธข์องคดี คือ การบงัคับเอา
ทรพัยส์นิของลกูหนี�ไปขายทอดตลาด เอาเงินมาชาํระหนี�
(เรยีกวา่ “การบงัคับคดี”) หากเราถกูฟ�องต้องทําอยา่งไร.....
คําตอบ คือ รอจา้ นั�งยิ�มหวาน ๆ แล้วรอรบัหมายศาลที�บา้นเลยจา้ 
(ก็เอาเงินเขาไปใชแ้ล้วไมย่อม  ชาํระคืนเขาก็ต้องฟ�องไงจะ๊)

ไปศาล....สว่นใหญศ่าลท่านจะใหม้กีารไกล่เกลี�ยระหวา่งเจา้หนี�
กับลกูหนี�กันก่อน ถ้าตกลงกันได้วา่เราไหวเท่าไหร ่ จะจา่ยใหไ้ดเ้ท่าไหร่
ก็ประนอมยอมความกัน และเรามหีนา้ที�จา่ยตามขอ้ตกลงที�ยอมความ
กันไว ้แต่ถ้าตกลงกันไมไ่ด้ศาลก็จะจดัใหม้กีารไกล่เกลี�ยอีกรอบ 
(ไกล่เกลี�ยโดยศาล)  เราก็ต้องแถลงต่อศาลวา่เราไหวเท่าไหร ่  ยงัไง
ขอใหพู้ดความจรงิ  อยา่โกหกท่านเปานะ .... ท่านจะไดเ้มตตาบา้ง

กฎหมาย...รู้ไว้...ไม่มี OUT (EP 1)

ศาลจงัหวดัสงขลา
อยูต่รงขา้มกับ

ศาลแขวงสงขลา..
ขา้มถนนไปหดิเดียวนิ

การฟ�องรอ้งหนี�บตัรเครดติ มอีายุความ 2 ป� นบัจากวนัที�เราผดินดัชาํระหนี� แต่ ๆ ๆ          
เราอยา่ไปนบัอายุความเอาเองนะจะ๊ เพราะรายละเอียดปลีกยอ่ยเรื�องอายุความยงัมอีีกหลายอยา่ง
 (ไวค่้อยมาเล่า) และถ้าเราถกูฟ�องเตรยีมตัวจา้งทนายความไดเ้ลยจา้ (แอบกระซบิหนอ่ยนะวา่     
 งานวนิยัฯ มทีนายความตั�ง 4 คน แหนะ!!! สว่นค่าทนายความไปตกลงกันเองนะจะ๊) 
 
ถ้าถกูฟ�องแล้วแพค้ดีเราจะโดนอะไรบา้ง......เราก็จะโดนยดึหรอือายดัทรพัยไ์งละจะ๊ ละจะ๊ ละจะ๊

๐ ๐ ๐ เราจบเรื�องนี�ไวที้� EP 1 แล้วค่อยมาต่อกันอีก EP 2 นะจะ๊ ๐ ๐ ๐

Cr. Kwamkidhen.com

ว ร า รั ต น์  เ ห ล่ า สิ ง ห์
ง า น วิ นั ย แ ล ะ นิ ติ ก า ร
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"งานธุรการเป�นตําแหน่งงานที�สาํคัญ
ตําแหน่งหนึ�งในหน่วยงาน แต่หน้าที�      
ความรับผิดชอบนั�น อาจจะต้องใช้ความ
อดทนอยู่บ้างแต่หากเราสามารถควบคุม
ดูแลงานส่วนนี�ให้ออกมาได้ดี งานของ
เราก็จะออกมาเป�นดังที�คาดหวัง"

งานธุรการเป�นงานที�มขีอบขา่ยและหนา้ที�ความรบัผดิชอบของ
งานที�ค่อนขา้งกวา้งผูที้�ทํางานธุรการสามารถเขา้ไปชว่ยเหลืองานในฝ�า
ยอื�นๆ ได ้ งานธุรการจะเป�นงานที�เกี�ยวขอ้ง กับการดแูลงานเอกสาร
ต่าง ๆ การติดต่อประสานงานภายใน และนอกองค์กร การจดัเก็บและ
ค้นหาเอกสาร  การจดัเตรยีมการประชุม เป�นต้น
 

คณุสมบติัโดยรวมแล้ว ต้องเป�นคนที�รบัความรบัผดิชอบสงู 
มคีวามอดทน มุง่มั�น ในการทํางาน อีกทั�งมคีวามคล่องแคล่ว มใีจรกั
งานบรกิาร ใจเยน็ มมีนษุยสมัพนัธด์ ี เขา้กับบุคคลอื�นไดง่้าย สามารถ
ประสานงานระหวา่งบุคคล หรอืระหวา่งองค์กรไดเ้ป�นอยา่งด ี อดทน
ต่อสภาวะ แรงกดดนัในการทํางานได ้ นอกจากคณุสมบติัขา้งต้นแล้ว
อาจจะต้องมทัีศนคติดา้นบวกเหล่านี�รวมอยูด่ว้ย เพื�อเพิ�มความสขุใน
การทํางานใหม้มีากขึ�น งานธุรการจะมขีอบขา่ยความรบัผดิชอบอยูที่�
การชว่ยเหลือ หรอืจดัการธุระต่างๆ ใหกั้บบุคคลในองค์กร อาจจะมี
ความแตกต่างกันไปบา้ง  ตามหนว่ยงานที�ตัวเองสงักัดอยู่

 

ครบเครื�องเรื�องงานธุรการ !!!
ส ม บู รณ์  บั ว เ ท พ

ง า น ธุ ร ก า ร
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03 ประเมินค่างานอย่างไร ?? ให้ผ่าน
น ว พ ร  ห อ ม จั น ท ร์
ง า น บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล

ความก้าวหน้าในตําแหนง่ของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา ตําแหน่ง
ประเภทวชิาชพีเฉพาะหรอืเชี�ยวชาญเฉพาะ และตําแหนง่ประเภททั�วไป ซึ�งในที�นี�ขอใชคํ้าวา่
“ตําแหน่งสายสนบัสนุน” ก.พ.อ.กําหนดใหด้าํเนนิการ 2 สว่น คือ 1) การกําหนดระดบั
ตําแหน่งใหส้งูขึ�นโดยการประเมนิค่างานของตําแหนง่ และ 2) การแต่งตั�งบุคคลใหด้าํรง
ตําแหน่งสาํหรบัพนักงานมหาวทิยาลัยมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ ตําแหนง่ประเภท
ปฏิบติัการและวชิาชพี (ตําแหนง่สายสนบัสนนุ) ก็ใหใ้ชห้ลักเกณฑ์เดยีวกับขา้ราชการ  ซึ�ง
การที�จะกําหนดตําแหนง่ใดเป�นระดบัสงูขึ�นตําแหนง่นั�นต้องมหีนา้ที�และความรบัผดิชอบ
คณุภาพและความยุง่ยากของงานในตําแหนง่ที�เพิ�มขึ�นหรอืเปลี�ยนแปลงไปถึงขนาดที�จะ
ต้องกําหนดตําแหน่งเป�นระดบัสงูขึ�น โดยจะต้องวเิคราะหภ์าระกิจของหน่วยงานและการ
ประเมนิค่างานเพื�อวดัคณุภาพของตําแหนง่ตามลักษณะงาน หนา้ที�และความรบัผดิชอบ
คณุภาพและความยุง่ยากของงาน ความรูค้วามสามารถและประสบการณที์�ต้องการในการ
ปฏิบติังาน (ก.พ.อ. : 2553)

 การประเมินค่างาน
 (JOB EVALUATION)

เป�นการประเมินคุณภาพงานของตําแหน่ง
หรือการจัดลําดับชั�นงาน (Ranging) หรือ
ตีค่างาน เพื� อกําหนดระดับตําแหน่งที�สม
เหตุสมผลและเป�นธรรม โดยนํางานมา
วิเคราะห์ลักษณะหน้าที� ความรับผิดชอบ
คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ที�เป�น
ป�จจุบัน (ก.พ. : 2558)

ซึ�งการประเมนิค่างานใหด้าํเนนิการกรณทีี�มกีารกําหนดตําแหนง่งานใหมใ่น
หน่วยงาน หรอืเมื�อภาระงานของตําแหนง่ในหนว่ยงานเปลี�ยนแปลงไปจนถึงต้องกําหนด
ตําแหน่งเป�นระดับสงูขึ�น ดงันั�นการที�สว่นงานจะเสนอขอประเมนิค่างานของตําแหนง่
จาํเป�นต้องพจิารณาถึงภาระงานของตําแหนง่ที�เพิ�มขึ�นหรอืเปลี�ยนแปลงไป ซึ�งมใิช่
พจิารณาภาระงานของตัวบุคคล เนื�องจาก ตําแหนง่เป�นของหนว่ยงานมใิชข่องบุคคล
กรณีที�สว่นงานเสนอขอประเมนิค่างานแต่ภาระงานของตําแหนง่ใหมย่งัไมส่ะท้อนภาระงาน
ของตําแหน่งในระดบัที�สงูขึ�นทั�งหนา้ที�ความรบัผดิชอบคณุภาพและความยุง่ยากซบัซอ้น
ของงาน มหาวทิยาลัยจงึยงัไมพ่จิารณาใหกํ้าหนดตําแหนง่  เป�นระดบัสงูขึ�น  ดงันั�นการ
เสนอขอประเมนิค่างานโดยใหไ้ดร้บัการพจิารณาอนมุติั มขีอ้ควรปฏิบติัและขอ้ควรคํานงึซึ�ง
ได้รวบรวมและสรปุจากมติคณะกรรมการประเมนิเพื�อแต่งตั�งบุคคลใหด้าํรงตําแหนง่สงูขึ�น
โดยแยกเป�น 2 ประเดน็ ดังนี�
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03ประเมินค่างานอย่างไร ?? ให้ผ่าน

1 แบบประเมนิค่างาน
 

1.1  แบบประเมนิค่างาน มจีาํนวนไมเ่กิน 2 หนา้กระดาษ A 4  เนื�องจาก
ต้องการใหส้รปุภาระงานของตําแหน่งที�เป�นภาระงานหลักที�สาํคัญๆ กระชบัและรดักมุ
กรณีที�เกิน 2 หนา้กระดาษ  กองการเจา้หนา้ที�จะสง่กลับคืนใหส้ว่นงานแก้ไขก่อนเสนอ
คณะกรรมการประเมนิเพื�อแต่งตั�งบุคคลใหด้าํรงตําแหนง่สงูขึ�นพจิารณาในทกุกรณี
 

1.2  แบบประเมนิค่างานใหเ้ขยีนตามแนวทางที�มหาวทิยาลัยกําหนด (ตาม
หนังสอืที� ม.อ.023/1953 ลงวนัที� 18 เม.ย.2561) ดงันี�

แ น ว ท า ง ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค่ า ง า น ก ร ณี ป ฏิ บั ติ ง า น
เ ฉ พ า ะ ด้ า น ห รื อ เ ฉ พ า ะ ท า ง

( ตํา แ ห น่ ง ร ะ ดั บ ชาํ น าญ ง า น  ชาํ น าญ ง า น พิ เ ศ ษ  ชาํ น าญ ก า ร  ชาํ น าญ ก า ร พิ เ ศ ษ )

หน้าที�และความรบัผดิชอบของตําแหนง่

ตําแหน่งเดิม เอกสารอ้างอิงตําแหน่งใหม่

ระบุเอกสาร หรอืแหล่ง
ขอ้มูลที�สามารถสบืค้น
งานที�ปฏิบติัและกรณี
ตัวอยา่งได้

เป�นงานที�ปฏิบติัในป�จจุบนั
โดยเขยีนตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งคือ ด้าน
การปฏิบติัการ ด้านการ
วางแผน ด้านการประสาน
งาน และด้านการบรกิาร
ระบุเฉพาะงานหลัก ๆ ไม่
ต้องลงรายละเอียดมากนัก
กระชบั รดักมุ
เป�นงานที�มขีอบเขตเนื�อหา
ไมห่ลากหลายเป�นการปฏิบ้
ติตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที�มอียู่

1.

2.

3.

ระบุงานที�ปฏิบติัอยูใ่นป�จจุบนัที�ต้อง
อาศัยความรู ้ประสบการณ ์หรอืความ
ชาํนาญการในการปฏิบติั โดยเขยีน
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ คือ
ดา้นการปฏิบติัการ ดา้นการวางแผน
ดา้นการประสานงาน และดา้นการ
บรกิาร
เลือก Key Word จากมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง่ที�ตรงกับงานที�ปฏิบติั
เชน่ ตรวจสอบ ทดสอบ ศึกษา ค้นควา้
ทดลอง วเิคราะห ์สงัเคราะห ์หรอืวจิยั
เปรยีบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
งานเดิมกับงานใหมใ่หเ้หน็ชดัเจน
ยกกรณตัีวอยา่งงานที�ตําแหนง่ปฏิบติั
อยูจ่รงิ

1.

2.

3.

4.
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ด้านการปฏิบัติการ

ศึกษาวเิคราะหข์อ้มูลการจดัทํานโยบายที�สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์เชน่ แผนพฒันา
มหาวทิยาลัย แผนพฒันาวทิยาเขต/ แผนความเชื�อมโยงยุทธศาสตร/์เกณฑ์อัตรากําลัง

ศึกษาวเิคราะหแ์ละจดัทําขอ้มูลสนบัสนุนการบรหิารจดัการของ ม.อ. ในการประชุมตัดสนิ
ใจ พฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบรหิารจดัการขอ้มูล

03 ประเมินค่างานอย่างไร ?? ให้ผ่าน

 ด้านการวางแผน
รว่มกําหนดนโยบาย จดัทําแผนกิจกรรม ขอ้กําหนดแนวปฏิบติัในระดบัภาควชิาและคณะ

วางแผน ติดตามประเมนิผล และรายงานผลการดาํเนนิงาน และปรบัแผน เชน่ แผน
กลยุทธ/์ แผนพฒันาบุคลากร/แผนปฏิบติัการประจาํป�

 
ด้านการประสานงาน

ประสานงานกับสหวชิาชพี หนว่ยงานต่างๆ ครอบครวั

ประสานการทํางานรว่มกันทั�งและภายนอก เชน่ จดักิจกรรมและแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้

ประสานงานภายในภายนอก และบรกิารวชิาการงานวจิยัสูชุ่มชน

 ด้านการบร �การ
สอน พฒันา นาํความรู ้ประสบการณแ์ละเทคนิคไปประยุกต์ใชแ้ก้ป�ญหาและเผยแพรผ่ล
งานสูภ่ายนอก

ฝ�กอบรมเผยแพรค่วามรูด้า้น.....................

วเิคราะห์เปรยีบเทียบคณุภาพ และความยุง่ยากซบัซอ้นของงานที�เปลี�ยนแปลงไป
ตําแหนง่เดิม เอกสารอ้างอิงตําแหนง่ใหม่

เป�นงานที�ปฏิบติัตามระเบยีบหลัก
เกณฑ์/มาตรฐานงานที�กําหนดไว้
ปฏิบติังานได้ตามเป�าหมายที�
กําหนด
หากไมเ่ป�นไปตามเป�าหมาย/
มาตรฐาน หรอืผดิพลาดจะสง่
ผลกระทบต่อผูร้บับรกิารอยา่งไร 
มกีารวางแผน วเิคราะห ์ตรวจ
สอบการปฏิบติังาน
วเิคราะห ์ตรวจสอบการปฏิบติั
งานเพื�อใหง้านถกูต้องครบถ้วน

เป�นงานที�เสนอความเหน็/ทางเลือกเพื�อการตัดสนิใจของผูบ้รหิาร/
หนว่ยงาน
งานมคีวามยากง่ายอยา่งไร มกีารสรา้งเครื�องมอืนวตักรรม เสนอ
เทคนคิ วธิกีารปฏิบติังานเพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลงของนโยบาย
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สงัคมที�เปลี�ยนแปลงไป 
เกิดประโยชนต่์อหนว่ยงาน /ผูร้บับรกิาร/ชุมชน 
ชว่ยลดขั�นตอน (Lean) ลดงบประมาณ
จดัทําเอกสารทางวชิาการเพื�อสรา้งความเขา้ใจเกี�ยวกับระเบยีบหลัก
เกณฑ์ วธิกีารปฏิบติังาน
มกีารศึกษา ค้นควา้ สงัเคราะห ์วเิคราะหเ์พื�อกําหนด วางระบบ
ปรบัปรงุการปฏิบติังาน

1.

2.

3.
4.
5.

6.

ระบุเอกสาร
หรอืแหล่ง
ขอ้มูลที�
สามารถสบืค้น
งานที�ปฏิบติั
และกรณี
ตัวอยา่งได้

1.คณุภาพงาน

เป�นการปฏิบติังานตามระเบยีบ
หลักเกณฑ์ ยุง่ยากซบัซอ้นน้อย
มแีนวทาง/คู่มอื/คําแนะนาํการ
ปฏิบติังานที�ชดัเจน

1.

2.

มคีวามยุง่ยากซบัซอ้นมาก เกี�ยวขอ้งกับระเบยีบต่างๆหลากหลาย/
หลายหนว่ยงาน/หลายสาขาวชิาชพี
มคีวามหลากหลาย มขีั�นตอนการปฏิบติังานที�ยุง่ยากซบัซอ้นกวา่
เดมิ
ต้องประยุกต์ใชค้วามรูค้วามสามารถและสบการณส์งูมากเพื�อปรบั
เปลี�ยนวธิกีาร แนวทางการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกับสภาพการณ ์
มคีวามแมน่ยาํในวชิาชพี หากเกิดความผดิพลาดจะกระทบกับหนว่ย
งาน องค์กร ผูร้บับรกิาร

1.

2.

3.

4.

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

......

2. ความยุง่ยากและความซบัซอ้นของงาน

ตัวอยา่ง
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คุณภาพงาน
วเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน เปรยีบเทียบความต้องการเพื�อหาแนวทางพฒันาคณะใหส้อดคล้องกับ
ตัวบง่ชี�และเกณฑ์การประเมนิ เชน่ พฒันาระบบฐานขอ้มูลออกแบบวธิคิีดคํานวณตัวบง่ชี�

พฒันาระบบฐานขอ้มูล เชน่  ฐานขอ้มูลบณัฑิตศึกษา ระบบยื�นคํารอ้งออนไลน์

03ประเมินค่างานอย่างไร ?? ให้ผ่าน

 

ความยุ่งยากและ
ความซับซ้อนของงาน

การผลิตสื�อยุง่ยาก มหีลายขั�นตอน  ต้องศึกษาเทคโนโลยเีพื�อการออกแบบ เชน่ งานออกแบบปก
และรปูเล่ม

ระเบยีบมคีวามยุง่ยากซบัซอ้นต้องศึกษาวเิคราะหข์อ้มูล ศึกษาแนวทางการดาํเนนิงานใหส้อคคล้อง
กับมาตรฐานของ ครุสุภา

วเิคราะห์เปรยีบเทียบการกํากับตรวจสอบและการตัดสนิใจ

ตําแหนง่เดิม เอกสารอ้างอิงตําแหนง่ใหม่

...........................................................

...........................................................

...........................................................

งานที�ปฏิบติัไดร้บัการกํากับตรวจสอบ หรอื
ติดตามความก้าวหนา้จากผูบ้งัคับบญัชาอยา่งไร
(ตามแผนงาน/โครงการ)
งานที�เสนอต้องผา่นใครบา้ง หรอืเสนอผูม้อํีานาจ
โดยตรง

1.

2.

................................................

................................................

................................................

1.การกํากับตรวจสอบ

...........................................................

...........................................................

...........................................................

มคีวามอิสระในการปฏิบติังานอยา่งไร เชน่
สามารถตัดสนิใจดว้ยตนเองอยา่งเป�นอิสระใน
การปรบัเปลี�ยนแนวทาง การแก้ไขป�ญหา หรอื
รเิริ�มพฒันาแนวทาง วธิกีารปฏิบติังาน

1. ................................................
................................................
................................................

2. การตัดสนิใจ

ตัวอยา่ง

การกํากับตรวจสอบ
ปฏิบติัการพยาบาลโดยอิสระ ติดตามผลสมัฤทธิ�ของงานตามแผนที�กําหนด

ไดร้บัการตรวจสอบติดตาม ตามมาตรฐานที�กําหนด

 การตัดสินใจ
ตัดสนิใจดว้ยตนเองอยา่งอิสระ ในการรเิริ�มพฒันาแนวทางและวธิกีารปฏิบติังาน

ตัดสนิใจและแก้ไขป�ญหาในภาวะวกิฤติไดอ้ยา่งถกูต้องเหมาะสม

ตัวอยา่ง
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03 ประเมินค่างานอย่างไร ?? ให้ผ่าน

เป�นผูร้ว่มวจิยัหวัขอ้เรื�อง..................
เป�นวทิยากรพเิศษ  อาจารยพ์เิศษ 
ผลงานนาํเสนอ KAIZEN Day ครั�งที� .........

การไดร้บัรางวลัต่าง ๆ

1.3 ใหย้กกรณตัีวอยา่งภาระงานของตําแหนง่ที�ปฎิบติัในทกุ
หวัขอ้ ซึ�งมใิชภ่าระงานที�ระบุถึงตัวบุคคลที�ดํารงตําแหนง่นั�นๆ  กรณี
ภาระงานที�ระบุตัวบุคคล เชน่
 

วนัที�............/ ผลงานตีพมิพใ์น..........

2 ประเด็นการพจิารณาของคณะกรรมการ
ประเมนิค่างานของสว่นงาน 

2.1 การใหค้ะแนนของคณะกรรมการประเมนิค่างาน  ใหร้ะบุเหตผุลในการ
พจิารณาการใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ โดยระบุเหตผุลสั�นๆ วา่ตําแหนง่นั�นมหีน้าที�
ความรบัผดิชอบ ความยุง่ยากของงานการกํากับตรวจสอบ และการตัดสนิใจ เป�น
อยา่งไร ซึ�งมใิชก่ารคัดลอกขอ้ความการอธบิายชว่งการใหค้ะแนนหรอืการคัดลอก
ขอ้ความจากแบบประเมนิค่างานมาใส่

ตัวอยา่งเหตผุลในการพจิารณาให้คะแนน

หน้าที�ความรบัผดิชอบ 
(21-25 คะแนน)

ภาระงานมคีวามหลากหลายทั�งงานชว่ยสอน งานฝ�กอบรมหอ้งปฏิบติั
การ งานบรกิารวชิาการ และงานวจิยั

องค์ประกอบการประเมนิ เหตผุลการพจิารณา

ความยุง่ยากของงาน
(21-25 คะแนน)

งานที�ปฏิบติัต้องใชทั้กษะ และความชาํนาญในการปรบัเปลี�ยนวธิกีาร
ปฏิบติังาน ปรบัปรงุวธิทีดสอบใหทั้นสมยั

การกํากับตรวจสอบ
(11-15 คะแนน)

มกีารรายงานผลการปฏิบติัเป�นระยะตามแผนปฏิบติังาน

การตัดสนิใจ 
(11-15 คะแนน)

งานที�ปฏิบติัต้องแก้ไขการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป�นอยา่งด ีตาม
แนวทางปฏิบติังานของหนว่ยงานและมาตรฐานวชิาชพี

เอกสารประกอบโครงการฝ�กอบรม .... 
Flow chart การขอรบับรกิารงานออกแบบและผลิตสื�อ / คู่มอืการผลิต
สื�อ/ website…..

1.4 เอกสารอ้างอิง ใหร้ะบุเอกสารหรอืแหล่งขอ้มูลที�สามารถสบืค้นภาระงาน 
หรอืกรณตัีวอยา่งของตําแหน่งงานได ้  เชน่ 
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 เหน็ควรกําหนดตําแหนง่เป�นระดบัชาํนาญการ  เนื�องจากภาระงานมี
ความยุง่ยากซบัซอ้นมากขึ�น

สรุปผลการประเมนิค่างาน/เหตผุล
 

 ผ่านการประเมนิ
 

    ไมผ่่านการประเมนิ

เป�นงานที�มคีวามยุง่ยากซบัซอ้น ต้องใชค้วามรูป้ระสบการณใ์นการคิด
วเิคราะห ์วางแผนการปฏิบติังาน ตรวจสอบติดตาม ประเมนิผล
สมัฤทธิ�ของงานตามแผนงาน ต้องใชค้วามสามารถบรหิารจดัการใน
เชงินโยบายและวธิปีฏิบติังานค่อนขา้งมาก จงึเหน็สมควรกําหนดเป�น
ระดับสงูขึ�น

เป�นลักษณะงานที�ต้องใชค้วามรู ้ความชาํนาญดา้นวชิาชพี และทักษะ
ดา้นคอมพวิเตอรเ์ป�นอยา่งดใีนการออกแบบและผลิตสื�อใหม้คีวามทัน
สมยั และความหลากหลาย

032.2 การสรปุผลการประเมนิค่างาน  ใหร้ะบุวา่ตําแหนง่นั�นผา่น 
หรอืไมผ่า่นการประเมนิค่างานอยา่งไร โดยระบุเหตผุลของตําแหน่งงานนั�นๆ
ซึ�งมใิชเ่หตผุลของตัวบุคคลที�ดาํรงตําแหน่งนั�น ๆ

พงึเขา้ใจวา่การประเมนิค่างานของตําแหน่งเป�นตีค่าวา่ตําแหน่งนั�นๆ    มหีนา้ที�
ความรบัผดิชอบ คณุภาพ และความยุง่ยากซบัซอ้นเพิ�มขึ�นหรอืเปลี�ยนแปลงไปอยา่งไร  ซึ�งมใิช่
ประเมนิค่างานของบุคคลที�ดาํรงตําแหน่งนั�นๆ เพราะตําแหน่งเป�นของหน่วยงานไมใ่ชข่อง
บุคคล และสิ�งสาํคัญในการเสนอขอประเมนิค่างานคือภาระงานของตําแหน่งใหมต้่องสะท้อนภาระ
ของตําแหน่งในระดบัที�สงูขึ�น และหากสว่นงานพจิารณาขอ้ควรคํานึงในประเดน็ที�กล่าวถึงขา้งต้น
จะทําใหก้ารเสนอขอประเมนิค่างานของตําแหน่งไดร้บัการพจิารณาอนุมติัโดยไมย่าก

ประกาศ ก.พ.อ.เรื�อง มาตรฐานการกําหนดระดบัตําแหนง่และการแต่งตั�งขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษาให้
ดํารงตําแหน่งสงูขึ�น พ.ศ.2553
สาํนักงาน ก.พ. .2558. สรปุการบรรยายเรื�องหลักการและแนวคิดการกําหนดตําแหนง่และการประเมนิค่างาน วนัที� 16
ก.พ.2558 ณ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1.

2.

ประเมินค่างานอย่างไร ?? ให้ผ่าน

ตัวอยา่งสรุปผลการประเมนิค่างาน

เอกสารอ้างอิง
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04 e - Office กับงานธุรการยุคใหม่
พ ร ศ รี  ส ว่ า ง ลํ�า เ ลิ ศ ศิ ริ

ง า น ธุ ร ก า ร

ความทันสมัย
ของโลกไอที

 

 ช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางาน
ของงานธุรการสามารถใช้เทคโนโลยี
ช่วยให้การติดต่อสื� อสาร ส่งข้อมูล
ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวม
ถึงสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ดังนี�

 ระบบเทคโนโลยทีี�ทันสมยัชว่ยใหก้ารกระจายขา่วสารด้วยการสง่อีเมล ชว่ยลด
เวลาในการติดต่อสื�อสาร ประหยดัค่าโทรศัพท์ และยงัชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพการ
ทํางาน
 อยูน่อกหน่วยงาน ทําใหไ้มส่ามารถเดนิทางมาสาํนกังานในเวลาอันรวดเรว็ได้
เพยีงมอิีนเทอรเ์น็ตก็สามารถเชื�อมโยงใหค้ณุสามารถทํางานเรง่ด่วนไดไ้มจ่าํกัด
เวลาและสถานที�
 การที�สามารถสง่ขอ้มูลขา่วสารภายในสาํนกังานถึงกันผา่นทางอีเมล หรอืการแชร์
ขอ้มูล ทําใหพ้นักงานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย ทราบขอ้มูลขา่วสารโดยทั�วถึงกัน
โดยไมต้่องสั�งพมิพเ์อกสาร ใหส้ิ�นเปลืองทรพัยากร
 ชว่ยอํานวยความสะดวกดว้ยระบบการจดัเก็บ เอกสารเป�นหมวดหมู ่ทําใหส้ามารถ
เรยีกใชเ้อกสารยอ้นหลังได้ง่าย โดยใชร้ะบบการค้นหาเอกสาร ซึ�งรวดเรว็และเป�น
ระเบยีบกวา่ การจดัเก็บเอกสารที�เป�นกระดาษ ทั�งยงัชว่ยลดเนื�อที�ในการจดัเก็บ
เอกสารอีกด้วย
 สามารถจดัประชุมกลุ่มทางโทรศัพท์ไดผ้า่นเสยีงและจอภาพ ทําใหผู้ใ้ชง้าน
มากกวา่ 2 คน ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพในการสื�อสารของกลุ่ม ไมเ่สยีเวลาในการเดนิ
ทางมาประชุมในที�เดยีวกัน
 การทําตารางนดัหมายการประชุมและสง่อีเมลนดัประชุมไปยงับุคคลที�ต้องการ ให้
เขา้ประชุม ซึ�งผูเ้ขา้รว่มประชุมสามารถตอบรบั และทกุ ๆ คนสามารถรบัทราบไดใ้น
เวลาเดยีวกันวา่ใครสามารถเขา้ประชุมได้ และใครไมส่ามารถเขา้ประชุมไดบ้า้ง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย จาก e-office นอกจากชว่ยใหก้ารทํางานสะดวก
รวดเรว็และง่ายดายขึ�นแล้ว การลดการใชก้ระดาษได้ยงัเป�นสิ�งจาํเป�นที�ทกุองค์กรควร
ตระหนักถึงทรพัยากรที�จะหมดไป ซึ�งแนน่อนยอ่มสง่ผลสะท้อนกลับมาถึงพวกเราทกุคน
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05ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื�อ 

วั ช รี  ไ ช ย ศ รี
ง า น ท ะ เ บี ย น ป ร ะ วั ติ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลายคนได้ยินชื�อนี�ก็ทําหน้าเบือนหนี    อย่าพึ�งเบื�อกันลองมาฟ�งกันก่อนว่า

ทําไมต้องประเมินฯ  และใครละที�จะได้ประโยชน์จากการประเมิน เริ�มต้น  จากบุคลากร
ม.อ. มีหลายประเภท  แต่ถ้าเรื�องการประเมินผลการปฏิบัติงานจะสรุปเพื�อใหเ้ข้าใจง่าย
ว่ากลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจาํ  ประเมินป�ละ 2 ครั�ง พนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานเงินรายได้ ประเมินป�ละ 1 ครั�ง ดังนั�นช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคม สาํหรบั
ข้าราชการและลูกจ้างประจาํ  และช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคม สาํหรบับุคลากรทุก
ประเภทจะเป�นช่วงโค้งสุดท้ายในการเรง่ปฏิบัติงานใหค้รบตามข้อตกลงและผลลัพธ์ที�
ได้ยิ�งมีคุณภาพเท่าไร  ยิ�งเกินกว่าค่าคาดหวังเท่าไร  จะส่งผลโดยตรงต่อการได้มาซึ�ง
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  หลายคนสงสัยมัยละว่าการประเมินฯ ที�ต้องมา
ทําข้อตกลง ต้องมารายงานผล  และต้องมีการประเมินทั�งผลการปฏิบัติงานและยังมา
ประเมินพฤติกรรมหรอื  Competency อีก  มีเหตุผลอะไร ทําไมต้องมาทําอะไรยุ่งยาก
และคะแนนประเมินจะสาํคัญขนาดไหนเชียว ลองมาฟ�งคําตอบจากประสบการณ์
โดยตรงที�รบัผิดชอบเรื�องประเมินผลการปฏิบัติงานมาตั�งแต่พึ�งเริ�มบรรจุจนป�จจุบัน
ก็ยังทําอยู่  ฟ�งของจรงิอาจจะผสมทฤษฎี นิดๆ  สักนิดดีมัยเผื�ออะไรๆ จะดีขึ�น

ความสําคัญ
อันดับหนึ�ง

เลย คลิกlink ไปที�ร้อยละหรือขั�นการเลื� อนเงินเดือน
นึกภาพออกมัย ถ้ายังไม่ออกจะบอกให้ว่า คะแนน
ประเมินส่งผลต่อการได้รับเงินเดือนเพิ�มขึ�นในแต่ละป�
ใครได้เพิ�มมากน้อยเท่าไร ตามหลักทฤษฎีนะต้องเป�น
ผลมาจาก OUTPUT ที�มีประสิทธิภาพยิ�งผลลัพธ์เกิน
กว่าเป�ายิ�งได้เงินเพิ�มขึ�นจากการเลื� อนเงินเดือนและ
การประเมินพฤติกรรม ยิ�งได้คะแนนมากหรือคะแนน
ยิ�งสูง บ่งบอกว่าคุณพร้อมจะไปข้างหน้า พร้อมและ
แข็งแรงพอที�จะทํางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ�งๆ ขึ�นไป
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05 ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื�อ 

ความสําคัญ
อันดับสอง

ฟ�งดูไพเราะมากเพื� อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
ความไพเราะนี�สามารถจับต้องได้ ขึ�นอยู่กับการเป�ด
ใจให้กว้างเพื� อรับฟ�งข้อตําหนิหรือคําชี�แนะ ถ้าฟ�ง
แล้วย้อนดูตัวเองมอง  แง่บวกแล้วนําไปปรับปรุง
ตนเอง ทํานายได้เลยว่าแนวโน้ม OUTPUT ป�ถัดไป
น่าจะดีขึ�นและเงินเลื� อนเงินเดือนน่าจะเพิ�มขึ�นตาม
หลักของความสอดคล้องและการประเมินพฤติกรรม
เช่นกันหากท่านได้คะแนนดีๆ บ่งชี�นะว่าพฤติกรรม
หรือสมรรถนะรายการที�วัดท่านอยู่นั�นท่านเป�นดาว
เด่นขององค์กร มีความพร้อมและสามารถเป�นแบบ
อย่างกับคนอื� นได้และตามหลักทฤษฎีเชื� อว่าหากใคร
มีคะแนนประเมินพฤติกรรมสูงจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานให้ดีตามไปด้วย

แต่ในทางกลับกันหากท่านไดค้ะแนนพฤติกรรมนอ้ยหรอืผลคะแนนมค่ีาติดลบ
ภาษาอังกฤษเรยีกวา่ GAP อยา่น้อยใจไป เพราะค่าลบที�ท่านได้เป�นการเปรยีบเทียบกับค่า
คาดหวงัที�ผูบ้งัคับบญัชาตั�งไวกั้บท่าน การที�ได้ค่าลบหรอื GAP สื�อนยัยะ ได ้2 ประเดน็

01
ค่าคาดหวังที�ตั�งไม่เหมาะสมกับท่าน เพราะการตั�งค่าคาดหวังมี
หลายทฤษฎีบางทฤษฎีกําหนดตามอายุหรอืประสบการณ์การ
ทํางาน บางทฤษฎีกําหนดค่าคาดหวังตามตําแหน่งหรอืระดับ
ตําแหน่ง  ซึ�งไม่มีทฤษฎีไหนถูกหรอืผิด  อยู่ที�ผู้นาํมาใช้ต้องดูให้
เหมาะสมกับผู้ถูกประเมินเป�นรายบุคคล

02
ท่านมีจุดอ่อนจรงิ ๆ  ต้องย้อนดูตนเองมองโลกแง่บวกเข้าไว้ 
ผู้ประเมินจะใหค้วามเหน็ว่าท่านมีจุดอ่อนอะไร อย่างไร และต้อง
พัฒนาอะไร  หากเป�ดใจลองทําตามคําแนะนาํดู บางครั�งอาจจะ
พลิกผันชีวิตการทํางานของท่านในทางที�ดีขึ�นได้โดยไม่คาดฝ�น
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05ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื�อ 

ความสําคัญ
อันดับสาม

สุดท้ายใครละจะได้ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานที�มี
OUTPUT ที�ดีเยี�ยม มีบุคลากรที�พัฒนาตนเองตลอด
เวลา มองโลกแง่บวก รู ้จักรับฟ�งความเห็นผู้อื� น และ
ส่งผลต่อการทํางานเป�นทีม ร่วมมือร่วมใจกันผลักดัน
ภารกิจต่างๆ ด้วยความอุตสาหะ (ครบสูตรตาม
สมรรถนะหลักเลยนะเนี�ย PSU) นอกจากท่านจะมี
ความสุขในการทํางาน สมหวังกับการลงแรงกายแรง
ใจในการทํางาน ผลพ่วงสุดท้ายผู้ที�ได้รับผลประโยชน์
อย่างหลีกหนีไม่ได้นั�นคือองค์กรหรือหน่วยงานของ
ท่านนั�นเอง มีคําถามมาอีกว่าอ้าวแล้วเกี�ยวอะไรกับ
องค์กร   ขอยํ�าว่าเกี�ยวแน่นอน องค์กรของเราทั�ง
หลายคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หากมหาวิทยาลัยอยู่ได้ส่งผลให้เราอยู่ได้เช่นกันเพราะ
เรามีเงินเดือน มีงานทํา   มีที�อยู่ที�กิน ดังสุภาษิตที�ว่า
“นํ�าพึ�งเรือเสือพึ�งป�า”

เอาละวนันี�ทราบแล้ววา่ประเมนิผลการปฏิบติังานเพื�ออะไร  หวงัวา่บทความนี�จะ
เป�นการกระตุ้นขวญั  กําลังใจใหช้าว ม.อ. ทั�งหลายมแีรงฮึดในการทํางาน  และที�สาํคัญท่าน
ต้องโปรโมทตนเองใหค้นอื�นเหน็ความด ี ความเก่งของท่าน วธิกีารง่ายๆ คือการรายงาน
ผลการปฏิบติังานตามบทบาทของท่านในรอบป�ประเมนิ  ซึ�งมหาวทิยาลัยกําหนดวธิกีาร ขั�น
ตอนและเครื�องมอืที�ชว่ยในการประเมนิผลการปฏิบติังาน ไวใ้นระบบ TOR ONLINE &
COMPETENCY ONLINE แล้ว

สดุท้ายนี� ขอใหช้าว ม.อ. ทกุท่าน มคีวามสขุในการทํางาน ไวเ้จอกันฉบบัหนา้คะ
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06
ขับรถโดยไม่มีใบขับขี� แต่โดนคนอื�นชน

ใครผิด เรียกประกันให้ใช้เงินได้ไหม
ป ว โ ร ต น์  แ ส ง ต ะ วั น

ง า น วิ นั ย แ ล ะ นิ ติ ก า ร

โดยปกติทั�วไปแล้วการขบัรถโดยไมม่ใีบขบัขี�  แนน่อนวา่เป�นเรื�องที�ผดิกฎหมาย
ซึ�งหากโดนเจา้หนา้ที�ตํารวจเรยีกตรวจแล้วปรากฏวา่ไมม่ใีบขบัขี� ก็จะโดนขอ้หาและเรยีกให้
เสยีค่าปรบั แต่ถ้าเป�นกรณทีี�ไมม่ใีบขบัขี�แต่ขบัรถอยูใ่นเสน้ทางตามปกติ แล้วปรากฏวา่มี
คนอื�นขบัรถ มาชนในขณะที�เราไมม่ใีบขบัขี�นั �น ผลจะเป�นอยา่งไรโดยหลักกฎหมายแล้ว
ความประมาทของผูก้ระทําความผดิเป�นคนละสว่นกับกรณทีี�ผูเ้สยีหายไมม่ใีบขบัขี� เพราะ
พฤติการณ์เป�นคนละอยา่งกัน อาจกล่าวไดว้า่ความประมาทเป�นพฤติการณภ์ายใน สว่นใบ
ขบัขี�เป�นพฤติการณ์ภายนอกจะเอามาผสมรวมกันแล้วกล่าวอ้างวา่ผูที้�ไมม่ใีบขบัขี�เป�นผูผ้ดิ
ในเหตรุถชนดงักล่าวนั�นไมไ่ด ้ เพราะเขาไมไ่ดป้ระมาท เขาขบัรถอยูดี่ๆ แล้วโดนชนจะวา่เขา
ผดิได้อยา่งไร การไมม่ใีบขบัขี�ของเขาไมไ่ดห้มายความวา่เขาจะประมาทเสมอไป เมื�อเขาไมไ่ด้
เป�นฝ�ายประมาท    และความเสยีหายไมไ่ดเ้กิดจากเขาแต่เขากลับต้องเสยีหายเนื�องจาก
โดนชน เขาก็ไมใ่ชฝ่�ายผดิยอ่มมสีทิธเิรยีกค่าเสยีหายจากผูที้�ขบัมาชนได ้สว่นกรณทีี�ไมม่ใีบ
ขบัขี�ต้องไปเสยีค่าปรบัแยกต่างหากเท่านั�นเอง

กรณีที�เราเป�นฝ�ายถกูไมต้่องพจิารณาเรื�องใบขบัขี� ประกันภัยของคู่กรณี
ต้องเป�นผูร้บัผดิชอบในความเสยีหายที�เกิดขึ�นกับทรพัยส์นิและบุคคล
ทั�งหมดโดยไมม่ขีอ้แมใ้ดๆ

กรณีที�เราเป�นฝ�ายผดิและมใีบขบัขี� อันนี�ไมม่ปี�ญหาถึงแมเ้ราจะเป�นฝ�ายผดิ
ประกันของเราก็จา่ยแทนใหอ้ยูแ่ล้ว แต่อาจเกิดป�ญหาวา่หากไมเ่คยมใีบขบัขี�
หรอืมแีต่เกิดป�ญหา  เชน่ลืม หมดอายุ หรอืโดนยดึ เชน่นี�ประกันจะจา่ยให้
หรอืไมส่ามารถแยกไดด้งันี�

สว่นกรณีของประกันภัยโดยหลักแล้ว การที�เราโดนชนเป�นเรื�องละเมดิที�ทําใหเ้รา
เกิดความเสยีหาย เจา้ของรถหรอืผูค้รอบครองรถยอ่มมสีทิธเิรยีกรอ้งใหช้ดใชค่้าเสยีหาย
จากผูทํ้าละเมดิได ้  โดยต้องแยกเป�นกรณีดว้ยวา่เราเป�นฝ�ายถกูหรอืเป�นฝ�ายผดิ  กล่าวคือ
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ขับรถโดยไม่มีใบขับขี� แต่โดนคนอื�นชน

ใครผิด เรียกประกันให้ใช้เงินได้ไหม

1 กรณทีี�ไมเ่คยมใีบขบัขี�มาก่อน หมายความวา่ ทั�งชวีติของผูข้บัขี�
ไมเ่คยผา่นการทําใบขบัขี�มาก่อน   และรวมถึงกรณทีี�สอบใบขบัขี�
ไมผ่า่นดว้ย ในกรณนีี�ประกันจะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายกับผูทํ้า
ประกันเลย แต่จะไปรบัผดิชอบความเสยีหายของทรพัยส์นิและ
บุคคลของคู่กรณเีท่านั�น

2 กรณทีี�มใีบขบัขี�แต่ใบขบัขี�หมดอายุ หมายความวา่ ผูข้บัขี�เคย
สอบผา่นและ มใีบขบัขี�แล้ว เพยีงแต่ใบขบัขี�หมดอายุเท่านั�น อาจ
เป�นเพราะลืมไปต่ออายุหรอืกําลังจะไปต่ออายุใบขบัขี�ก็ตามใน
กรณนีี�ประกันภัยจะรบัผดิชอบทกุอยา่งตามชนดิของประกันภัย
ที�ทํา

3 กรณทีี�มใีบขบัขี�แต่ลืมพกมา หมายความวา่ ผูข้บัขี�มใีบขบัขี�
เรยีบรอ้ยแล้ว และใบขบัขี�ดงักล่าวยงัไมห่มดอายุ ง่ายๆ วา่ถกู
ต้องครบทกุอยา่ง เพยีงแค่ลืมพกมาในกรณีนี�ประกันภัยจะรบั
ผดิชอบทกุอยา่งตามชนดิของประกันภัยที�ทํา

4
กรณทีี�มใีบขบัขี�แต่โดนยดึ หมายความวา่ ผูข้บัขี�มใีบขบัขี�
เรยีบรอ้ยแล้ว แต่ในอดตีอาจเคยฝ�าฝ�นกฎหมายจนต้องโดนยดึ
ใบขบัขี� ในกรณนีี�ประกันภัยจะรบัผดิชอบทกุอยา่ง ตามชนดิของ
ประกันภัยที�ทํา

จงึเหน็ไดว้า่ไมม่ใีบขบัขี� ไมไ่ดห้มายความวา่จะผดิเสมอไป แต่หากเกิดความเสยีหาย
ประกันจะจา่ยค่าเสยีหายใหผู้ทํ้าประกันหรอืไม ่ ดใูบขบัขี�เป�นสาํคัญถ้าไมม่แีละเราเป�น
ฝ�ายผดิประกันจะไมจ่า่ยใหผู้ทํ้าประกัน แต่จะไปจา่ยใหผู้เ้สยีหาย แต่ถ้ามใีบขบัขี�ประกัน
ก็จะจา่ยใหทั้�งผูทํ้าประกันและผูเ้สยีหาย
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ความหมายของความหมายของผู้ดําเนินการหลัก

และผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่

ตามประกาศ ก.พ.อ เรื�อง หลักเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาแต่งตั�ง

ก.พ.อ.ได้พจิารณาความหมายของผูด้าํเนนิการหลักและผูป้ระสานงาน
การพมิพ ์ ตามเอกสารแนบประกาศ ก.พ.อ.ดงักล่าวแล้ว เหน็ควรใหป้รบัแก้ถ้อยคํา
ความหมายของ ผูด้าํเนนิการหลักและกําหนดความหมายของผูป้ระสานงานการพมิพ์
เผยแพร ่หรอื Corresponding Author เพิ�มเติม เพื�อใหช้ดัเจนยิ�งขึ�น ดงันี�

ผู้ดําเนินการหลัก
แบง่ออกเป�นผูด้าํเนนิการหลักในงานวจิยัและผูด้าํเนนิการหลักในตํารา หนังสอื หรอื
ผลงานอื�น ดงันี�

ผูดํ้าเนนิการหลักในงานวจิยั (principal researcher/ investigator)
หมายถึง บุคคลซึ�งมบีทบาทและความรบัผดิชอบสาํคัญในการออกแบบการ
วจิยั การวเิคราะห ์ขอ้มูล และการสรปุผลการวจิยัและใหข้อ้เสนอแนะ ซึ�งจะ
ทําหน้าที�เป�นผูป้ระสานงานการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการดงักล่าวดว้ย
ก็ได้

1
ผูดํ้าเนนิการหลักในตํารา หนงัสอื หรอืผลงานอื�น (main author) 
หมายถึง บุคคลซึ�งมบีทบาทและความรบัผดิชอบสาํคัญในการออกแบบงาน
วชิาการนั�น กําหนดโครงรา่งเนื�อหาสาระสาํคัญของงานและทําหนา้ที�
บรรณาธกิารเนื�อหาสาระและรปูแบบในการนาํเสนอ รวมทั�งประสานงานการ
เผยแพรง่านวชิาการดงักล่าว รวมทั�งประสานงานการเผยแพรง่านวชิาการ
ดงักล่าว

2

ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (Corresponding Author)

หมายถึง ผูร้บัผดิชอบในการติดต่อประสานงานและใหคํ้าชี�แจงทางวชิาการ แก่
กองบรรณาธกิารของวารสารที�เผยแพรผ่ลงาน นั�น

ส า วิ ต รี  ห อ ม อุ ทั ย
ง า น บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล

บุคคลใหดํ้ารงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารย์
พ.ศ.2560 ซึ�งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ได้กําหนดความหมายของผู้
ดําเนินการหลักไวใ้นขอ้ 3 ลักษณะการมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ ตามประกาศ
ดังกล่าวแล้วนั�น

เอกสารอ้างอิง :  หนังสอืสาํนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ที� อว 0227.2(1)/ว90 ลงวนัที� 12 มถินุายน 2562
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ผลงานวิจัยเพื�อใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการที�มาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
นั น ท น า  พั น ธ์ ภั ย
ง า น บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื�อง  หลักเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาแต่งตั�งบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ.2560 ซึ�งมี
ผลบงัคับใชตั้�งแต่วนัที� 1 พฤศจกิายน 2561 กําหนดลักษณะการมสีว่นรว่มในผลงานทาง
วชิาการ กรณขีองผลงานวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี�เผยแพรอั่นเป�นผลมาจาก
วทิยานิพนธข์องนักศึกษาที�ผูข้อกําหนดตําแหนง่ทางวชิาการเป�นอาจารยที์�ปรกึษานั�น
ผูน้ั �นต้องเป�นผูร้เิริ�ม กํากับดแูล และมบีทบาทสาํคัญ ในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการ
วจิยั โดยผูข้อตําแหน่งทางวชิาการอาจใชผ้ลงานทางวชิาการดงักล่าวไดใ้นสดัสว่นไมเ่กิน
รอ้ยละ 50 นั�น

ซึ�งมกีรณทีี�ผูข้อกําหนดตําแหนง่ทางวชิาการหลายท่านเขา้ใจผดิวา่ไมส่ามารถนาํ
ผลงานวจิยัที�มาจากวทิยานพินธข์องนกัศึกษาที�ผูข้อกําหนดตําแหนง่เป�นอาจารยที์�ปรกึษา
มาใชเ้สนอขอกําหนดตําแหนง่ทางวชิาการได ้ จงึขอเรยีนชี�แจงวา่ การนาํผลงานวจิยัที�มา
จากวทิยานิพนธข์องนักศึกษาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สามารถนํามาใชใ้นการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวชิาการได้ ซึ�งผูข้อจะต้องเป�นผูร้เิริ�ม กํากับดแูล และมบีทบาทสาํคัญ
ในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการวจิยั และมสีดัสว่นการมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ
ไมเ่กินรอ้ยละ 50
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โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําป�การศึกษา 2562

อ ชิ ด า   นิ ล รั ต น์
ง า น ส วั ส ดิ ก า ร

ตามที�มหาวทิยาลัยจดัใหม้โีครงการประกันภัยอุบติัเหตสุว่นบุคคล (กลุ่ม)
นักเรยีน นกัศึกษา โดยใหบุ้คลากรมโีอกาสเขา้รว่มโครงการ(ตามความสมคัรใจ)ดว้ย นั�น
ในป�การศึกษา 2562 มหาวทิยาลัยไดคั้ดเลือกบรษัิทเมอืงไทยประกันภัย จาํกัด (มหาชน)
จดัทําประกันภัย โดยมรีายละเอียดความคุ้มครอง ดงันี�

 1. เบี�ยประกันภัยคนละ 169 บาท ต่อป�

 2. วนัเริ�มความคุ้มครอง ตั�งแต่วนัที� 26 กรกฎาคม 2562   เวลา 16.30 น. 
ถึงวนัที� 26 กรกฎาคม 2563  เวลา 16.30 น.

 3. มสีทิธิ�เขา้รบัการรกัษาพยาบาลอุบติัเหตไุดทั้�งในโรงพยาบาลของรฐั
เอกชน คลินิก และโพลีคลินกิ ที�มใีบอนญุาตใหป้ระกอบโรคศิลป� ทั�วโลก

 4. ค่ารกัษาพยาบาลเป�นจาํนวน  20,000 บาทต่ออุบติัเหตแุต่ละครั�งโดย
ไมจ่าํกัดจาํนวนครั�ง

 5. ค่าชดเชยกรณเีสยีชวีติ  ทพุพลภาพถาวร สญูเสยีอวยัวะ เนื�องจากการ
ขบัขี�หรอืโดยสารจกัรยานยนต์หรอืถกูฆาตกรรม/ทํารา้ยรา่งกาย คุ้มครอง
การนดัหยุดงาน การจราจล การที�ประชาชนก่อความวุน่วายถึงขนาดลกุฮือ
ต่อต้านรฐับาล 160,000 บาท

6. คุ้มครองกรณสีญูเสยีอวยัวะ  ตามขอ้ตกลงคุ้มครอง อ.บ. 2  
ตั�งแต่ 1- 100 % ของเงินประกัน

 7. ค่าเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลและการสง่ศพกลับสูภ่มูลํิาเนา รวมอยู่
ในวงเงินขอ้ตกลงคุ้มครอง ขอ้ 5  ไมเ่กิน 5,000 บาท

 8. ค่าชว่ยเหลืองานศพในนามมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ กรณเีสยีชวีติ
จากอุบติัเหต ุและกรณเีสยีชวีติจากสขุภาพ  จาํนวนเงิน 40,000 บาท

 9. ท่านจะไดร้บั P.A. Medical Card เพื�อใชแ้สดงต่อโรงพยาบาลทกุแหง่ที�
อยูใ่นโครงการทั�วประเทศโดยไมต้่องชาํระค่ารกัษาพยาบาลในวงเงินที�ระบุ
บนบตัรในกรณทีี�ผูเ้อาประกันภัยไมส่ะดวกที�จะเขา้รบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลที�อยูใ่นโครงการผูเ้อาประกันภัยสามารถเขา้รบัการรกัษาที�
โรงพยาบาลอื�นๆ ได ้โดยสาํรองค่าใชจ้า่ยการรกัษาพยาบาล
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09
โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําป�การศึกษา 2562

หากท่านสาํรองจา่ยค่ารกัษาพยาบาล ท่านสามารถนาํใบรบัรองแพทยพ์รอ้ม
ใบเสรจ็รบัเงินตัวจรงิสาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน  สาํเนาบตัร PA และ สาํเนาสมุด
บญัชหีน้าแรก กรอกเอกสารการเคลมประกัน มาเบกิได้ ดังนี�

01
วทิยาเขตหาดใหญ่ และวทิยาเขตป�ตตานี
งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที� ผู้ประสานงานประจาํวิทยาเขต
คุณอชิดา นิลรตัน์ เบอรติ์ดต่อ 081-5987758

02
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ผู้ประสานงานประจาํวิทยาเขต 
คุณสุพรรณพร วรรณเวช  เบอรติ์ดต่อ 086-9619585

03
วทิยาเขตตรัง
สาํนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรงั ผู้ประสานงานประจาํวิทยาเขต
คุณสมจิตร ์ ลุ่งกี�  เบอรติ์ดต่อ  089-7385819

04
วทิยาเขตภูเก็ต
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต ผู้ประสานงานประจาํวิทยาเขต
คุณแววตา  อินทรชิต  เบอรติ์ดต่อ 0918236108

หมายเหต ุ อุบติัเหตสุาธารณะ  หมายถึง  อุบติัเหตทีุ�เกิดขึ�นในอาคารสาธารณะ และรถโดยสารสาธารณะ 
บรษัิทจะใหคุ้้มครองผลประโยชน์อุบติัเหตสุาธารณะสาํหรบันักเรยีน นักศึกษาและบุคลากร
 

(1) ขณะเป�นผูโ้ดยสารและเกิดอุบติัเหตขุึ�นกับรถไฟ  รถโดยสารขนสง่มวลชน รถโดยสารที�
จดทะเบยีนเพื�อการขนสง่ทางบกสาธารณะ และรถโดยสารสาธารณะอื�นๆ เชน่ รถเมล์ 
รถไฟฟ�าใต้ดิน  รถไฟลอยฟ�า

(2) ขณะโดยสารในลิฟท์สาธารณะ
(3) ขณะอยูใ่นอาคารสาธารณะและเกิดไฟไหม้
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10
โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประเพณี

มข.- มอ.-มช. "3 พลังเพื�อแผ่นดิน" ครั�งที� 5
มั น ต ริ นี  ห นู ฤ ท ธิ�
ง า น พั ฒ น า แ ล ะ ฝ� ก อ บ ร ม

เมื�อวนัที� 4 ตลุาคม 2562 มหาวทิยาลัย
ขอนแก่น มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
มหาวทิยาลัย เชยีงใหม ่ จดัโครงการแลก
เปลี�ยนเรยีนรูป้ระเพณี  มข. -  มอ. - มช. 
" 3 พลังเพื�อแผน่ดนิ "  ครั�งที�  5  โดยม ี 
ดร.สวุทิย ์ เมษินทรยี ์ รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการอุดมศึกษาวทิยาศาสตรว์จิยั
และนวตักรรม  เป�นประธานในพธิี
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นวิติั    แก้วประดับ  อธกิารบดีมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์กล่าว
เป�ดงาน พรอ้มด้วย รศ.เพยีรศักดิ� ภักด ีรองอธกิารบดฝี�ายพฒันานกัศึกษาและวทิยาเขต
หนองคาย ปฏิบติัราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารยค์ลินกิ นาย
แพทย ์ นิเวศน ์  นันทจติ อธกิารบดีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และรองศาสตราจารย ์ดร.พนัธ์
ทองชุมนุม รองอธกิารบดมีหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตภเูก็ต กล่าวต้อนรบัผูเ้ขา้
รว่มโครงการ ในการนี�มคีณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย คณาจารย ์ บุคลากรจากทั�ง 3
มหาวทิยาลัย รว่มพธิกีวา่ 500 คน ณ หอ้งประชุมดวงชนก ดวงจติต์ รสีอรท์ อ.ป�าตอง
จ.ภเูก็ต

Page 19



10
โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประเพณี

มข.- มอ.-มช. "3 พลังเพื�อแผ่นดิน" ครั�งที� 5

ซึ�งในป� 2562 นี� มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
ได้รบัเกียรติเป�นเจา้ภาพในการจดัโครงการดงั
กล่าวซึ�งจดัขึ�นเป�นครั�งที� 5 ซึ�งไดร้บัการ
สนบัสนนุ ความรว่มมอื จากแต่ละ
มหาวทิยาลัยเป�นอยา่งด ี ในครั�งนี�ได้จดัพธิี
เป�ดเป�นการรดนํ�าต้นกล้า 3 สถาบนั โดยหวงั
วา่ต้นกล้าเหล่านี�จะเติบโต พรอ้มกับแนวคิดที�
สรา้งสรรค์ มคีณุภาพต่อไป

โครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูป้ระเพณ ี มข. - มอ. - มช. " 3 พลังเพื�อแผน่ดนิ " ครั�งที� 5 
มวีตัถปุระสงค์เพื�อเป�ดโอกาสให ้ ผูบ้รหิารระหวา่งมหาวทิยาลัย ไดแ้ลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
ประสบการณ ์ แนวปฏิบติัการพฒันาตามพนัธกิจและยุทธศาสตรข์องทั�ง 3 มหาวทิยาลัย
รวมถึงการกระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร ผูป้ฏิบติังานขององค์กรดา้นการศึกษา
และสรา้งมติรภาพความรว่มมอืใหเ้กิดเป�นรปูธรรมอยา่งยั�งยนื โดยสามารถเรยีนรูร้ว่มกัน
และเขา้ใจความแตกต่างของบรบิทการพฒันาในแต่ละพื�นที� ซึ�งตลอดระยะเวลาที�ผา่นมาก
รอบการจดังาน จะมุง่เน้นการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ กรณีตัวอยา่งของแต่ละมหาวทิยาลัยที�
ประสบผลสาํเรจ็ และกระชบัความสมัพนัธ ์ กระทั�งดาํเนนิการมาถึงป�ที� 5 ที�ทิศทางการ
ดําเนินงานเขม้ขน้กวา่ทกุป�ที�ผา่นมา
ภายในโครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
ประเพณี มข.- มอ.-มช. "3 พลังเพื�อ
แผน่ดนิ" ครั�งที� 5 นี� ทางมหาวทิยาลัยได้
รบัเกียรติจาก ดร.สวุทิย ์   เมษินทรยี์
 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการอุดมศึกษา
วทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรม ในการ
ปาฐกถาพเิศษ หวัขอ้ “การบรหิาร
มหาวทิยาลัยภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม”
นอกจากนี�ทั�ง 3 มหาวทิยาลัยเครอืขา่ย มกีารทําพธิลีงนามต่อสญัญาการทําความรว่มมอื
กัน ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแก่น มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ และมหาวทิยาลัย
เชยีงใหม ่ เพื�อสานต่อความรว่มมอืในการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ และสานต่อความสมัพนัธร์ว่ม
กันต่อไป อีกทั�งในโครงการยงัมกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกันระหวา่ง 3 มหาวทิยาลัย   

Page 20



10
โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประเพณี

มข.- มอ.-มช. "3 พลังเพื�อแผ่นดิน" ครั�งที� 5

ซึ�งแบง่กลุ่มแลกเปลี�ยนเรยีนรูที้�ครอบคลมุในดา้นตามหวัขอ้ ทั�งหมด
7 กลุ่มการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 

1) ด้านการเรยีนการสอน LifeLong
Learning (Credit Bank) 
2) ด้านการวจิยัการปรบัระบบการวจิยั
ของมหาวทิยาลัยเพื�อรองรบัการ
จดัสรรทนุวจิยัของประเทศรปูแบบใหม่
3) ดา้นการบรกิารวชิาการ การบรกิาร
วชิาการที�มผีลกระทบสงู (การสรา้งผล
งานจากการบรกิารฯเพื�อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวชิาการ) 

5) ดา้นทะนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม  Cultural Economy  เศรษฐศาสตรเ์ชงิวฒันธรรม 
4) ด้านการบรหิารจดัการ Digital University(Smart office, Digital transformation, Big data)

ซึ�งเชื�อวา่การรว่มโครงการครั�งนี�ทกุท่านจะประทับใจในการต้อนรบัอยา่งอบอุ่น  และยงัได้
รบัแรงบนัดาลใจ พรอ้มนาํแนวคิดสาํคัญ จากการปาฐกถาพเิศษ การแลกเปลี�ยนเรยีนรูซ้ึ�ง
กันและกันไปสานต่อ ในระดบัคณะหนว่ยงาน เจา้หนา้ที� นกัศึกษา อยา่งเป�นรปูธรรมชดัเจน
เพื�อพฒันามหาวทิยาลัย และสง่ผลต่อความเขม้แขง็ของการพฒันาประเทศไทยรว่มกัน

6) ด้านการพฒันานักศึกษาSmart Student 7) หวัขอ้ University StartupEcosystem
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10
โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประเพณี

มข.- มอ.-มช. "3 พลังเพื�อแผ่นดิน" ครั�งที� 5

โดยตลอดระยะที�ผา่นมา ทั�ง 3 มหาวทิยาลัยได้รว่มมอื รว่มแรง รว่มใจกัน จดักิจกรรมเพื�อ
แลกเปลี�ยนเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื�อง จนไดร้บัความไวว้างใจจากรฐับาลใหเ้ป�นสถาบนัในการ
ศึกษาหลักของภมูภิาค

เพื�อรองรบัการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน หมูบ่า้น และภมูภิาคใหเ้กิดความเขม้แขง็ และ
นําไปสูก่ารพฒันาประเทศต่อไป

และพฒันาประเทศผา่นนโยบายต่างๆ
ที�รฐับาลกําหนด นอกเหนอืจากภารกิจหลัก
ของทั�งสามมหาวทิยาลัยดําเนนิการอยู ่โดย
เฉพาะอยา่งยิ�งนโยบาย Thailand 4.0 ซึ�ง
เป�นการพฒันาประเทศดว้ยงานวจิยัและ
นวตักรรม รวมถึงการผลิตบณัฑิต และ
พฒันาทรพัยากรบุคคลที�มทัีกษะ ความรู ้
ความสามารถ และความเชี�ยวชาญในแขนง
วชิาชพี
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