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EDITOR TALK
        สวัสดีค่ะ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์
และผู้อ่านจุลสารกองบรหิารทรพัยากรบุคคลทุกท่าน 

ด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรน่า

2019 (COVID-19) ในชว่งที�ผ่านมา ป�จจุบันในหลายพื�นที�

ได้คลายล็อกดาวน์ เป�ดให้บรกิารแต่ก็อย่าพึ�งนิ� งนอนใจ

กันไปนะคะ ยังคงต้องเฝ�าระวังกันอย่างต่อเนื�อง

จุลสารกองบรหิารทรพัยากรบุคคล 

ประจําเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.2563 

ได้รวบรวมข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ ์สรรหามาเล่า

ทั�งในเรื�องของ ข่าวประกันสังคม, สวัสดิการกองทุนสํารอง

เลี�ยงชพี, หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ปฏิบัติ

งานต่อ, การเสนอผลงานทางวิชาการเพื�อขอกําหนดตําแหน่ง

ทางวิชาการ, การเปรยีบเทียบเกณฑ์การขอกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ชว่ยศาสตราจารย์, 

ประกาศ ม.อ.เรื�องหลักเกณฑ์ วิธกีารพัฒนาพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 และการจัดโครงการบรหิาร

ความเสี�ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

ในยุค NEW NORMAL และเมื�อเป�นยุคของ NEW NORMAL 

ในหลายภาคส่วนใชสื้�อออนไลน์กันเพิ�มมากขึ�น 

ทาง บ.ก. ก็จัดคู่มือการใชง้านออกแบบงา่ย ๆ กับโปรแกรม

CANVA มาให้ผู้อ่านทุกท่านได้ลองศึกษากันด้วยค่ะ

ทั�งนี�  หากผู้อ่านท่านใด มีขอเสนอแนะ ปรบัปรุง

หรอืมีบทความสามารถเสนอเข้ามาได้

ที� E-MAIL : PERSONNEL@GROUP.PSU.AC.TH
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สาระสําคัญ

ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน มีสาระสําคัญ คือ

(1) ให้นายจ้างที�ขึ�นทะเบียนนายจ้างและขึ�นทะเบียนผู้ประกัน
   ตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
   พ.ศ. 2533 ได้รับการขยายกําหนดเวลายื�นแบบรายการ   
   แสดงการส่งเงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบ 
   ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
   พ.ศ. 2533 ดังนี�

• ค่าจ้างงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ยื�นแบบรายการ
  แสดงการนําส่งเงินสมทบและนําส่งเงินสมทบ 
  ภายในวันที� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

• ค่าจ้างงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้ยื�นแบบรายการ
  แสดงการนําส่งเงินสมทบและนําส่งเงินสมทบ 
  ภายในวันที� 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

• ค่าจ้างงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้ยื�นแบบ
  รายการแสดงเงินนําส่งเงินสมทบและนําส่งเงินสมทบ    
  ภายในวันที� 15 กันยายน พ.ศ. 2563

• เงินสมทบงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ให้นําส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
  ภายในวันที� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

• เงินสมทบงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้นําส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 
  ภายในวันที� 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

• เงินสมทบงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้นําส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
  ภายในวันที� 15 กันยายน พ.ศ. 2563

คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ

ร่างประกาศกระทรวง

แรงงาน เรื�อง ขยายกําหนด

เวลาการยื�นแบบรายการ

แสดงการส่งเงินสมทบ

และการนําส่งเงินสมทบ

ของนายจ้างและผู้ประกันตน

พ.ศ. 2563

ตามที�กระทรวงแรงงาน

เสนอ และประกาศใช้เป�น

กฎหมายต่อไป

ข่าวประกันสังคม

เรื�อง  ขยายกําหนดเวลาการยื�นแบบรายการ
       แสดงการส่งเงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบ
       ของนายจ้าง และผู้ประกันตน

อภิสรา อินทแก้ว 
สวัสดิการ 

(2) ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
    ได้รับการขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาตรา 39 วรรคสาม ดังนี�
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คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวง
แรงงาน เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื�อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบ

ของนายจ้างและผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรค
ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

(Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)) 
ตามที�กระทรวงแรงงานเสนอ 

และประกาศใช้เป�นกฎหมายต่อไป

สาระสําคัญ

ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน มีสาระสําคัญ คือ

1) ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับการลดหย่อนการออกเงิน
   สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจํางวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
   ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้นายจ้างส่งเงินสมทบ
   ในอัตราร้อยละ 4 เพื� อไม่ให้ผู้ประกันตนเสียประโยชน์ และผู้ประกันตน
   ตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
   เพื� อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์โดยตรงทันที

2) ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบ
   เข้ากองทุนประกันสังคมประจํางวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
   ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบ
   ในอัตราเดือนละ 211 บาท

3) ในกรณีที�มีการส่งเงินเกินกว่าจํานวนเงินที�กําหนดไว้ตามประกาศนี� 
   ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี ยื�นคําร้อง
   ขอรับเงินในส่วนที�เกินคืนได้ ณ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
   พื� นที� สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด

เรื�อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื�อนไข

ให้ลดหย่อนการออกเงิน
สมทบของนายจ้าง 
และผู้ประกันตน 

กรณี การระบาดของโรค
ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease

2019) (COVID-19)

ที�มา : สรุปการประชุม ครม.วันที� 24 มีนาคม 2563
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สวสัดกิารกองทนุสาํรอง
เลี�ยงชพีของมหาวทิยาลัย
สงขลานครนิทร์

อทิตยา  ทองจืด
งานสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้จัดตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟ�นด์ 
ซึ�งจดทะเบียนแล้ว ขึ�นเมื�อวันที� 1

สิงหาคม 2550 ซึ�งได้จดทะเบียนต่อ
กระทรวงการคลังแล้ว ภายใต้การ

บริหารงานของคณะกรรมการกองทุน
และมีบริษัทจัดการกองทุน คือ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ไทยพาณิชย์ จํากัด ทําหน้าที�ในการ
บริหารจัดการกองทุนให้กับมหาวิทยาลัย

ทั�งนี�เป�นไปตามพระราชบัญญัติ 
กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530
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1. สมาชิกภาพและการรับสมาชิก

   1.1 บุคคลที�จะเป�นสมาชิกกองทุนนี�ได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี�
        (ก) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ข้าราชการที�เปลี�ยนสถานภาพเป�นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ�งไม่ได้เป�น
สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการและพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
        (ข) แสดงความจํานงเข้าเป�นสมาชิกตามข้อบังคับนี�
        (ค) ผู้ที�มีคุณสมบัติในข้อ (ก) ต้องยื�นใบสมัครเข้าเป�นสมาชิกกองทุนสํารอง
เลี�ยงชีพตามแบบที�กําหนด และความเป�นสมาชิกจะสมบูรณ์ต่อเมื�อคณะกรรมการ
กองทุนได้อนุมัติให้รับเข้าเป�นสมาชิกแล้วเท่านั�น
        อนึ�ง พนักงานที�ประสงค์จะสมัครเป�นสมาชิกกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
สามารถยื�นความจํานงขอสมัครเป�นสมาชิกได้นับตั�งแต่วันที�เข้าปฏิบัติงานเป�นต้นไป
        ทั�งนี� สมาชิกที�ลาออกจากกองทุนมีสิทธิสมัครใหม่ได้อีกเพียง 1 ครั�ง และ
ต้องเป�นการสมัครภายหลังที�ได้ลาออกจากการเป�นสมาชิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 ป�

2. เงินสะสมและเงินสมทบ

   2.1 สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนเป�นรายเดือน และนําส่งเข้า
กองทุนพร้อมกับการนําส่งเงินสมทบ
ของนายจ้าง โดยให้นายจ้างหักเงิน
สะสมจากค่าจ้างในอัตราตามที�สมาชิก
กําหนดซึ�งจะต้องไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 3
ของค่าจ้าง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 
ของค่าจ้าง  

     โดยสมาชิกมีสิทธิจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนมากกว่าอัตราเงินสมทบที�
นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนได้ ดังนี�

(4)



อัตราเงินสะสม
ที�สมาชิกเลือก

(ร้อยละ)
อายุสมาชิก อัตราเงินสมทบ

(ร้อยละ)

- ไม่เกิน 2 ป� 3 - 15 3

- ครบ 2 ป� หรือ
  มากกว่า แต่ไม่ครบ
  5 ป�

4 - 15
3 3

4

- ครบ 5 ป� หรือ
  มากกว่า

3 3
4 4

5 - 15 5

ทั�งนี� สมาชิกกองทุน
สามารถเปลี�ยนแปลงอัตรา

เงินสะสมได้ตลอด 
โดยยื�นเปลี�ยนแปลงอัตรา

เงินสะสม
ภายในวันที� 25 ของทุกเดือน 

จะมีผลในเดือนถัดไป 

ตัวอย่างเช่น 
ยื�นเปลี�ยนแปลง วันที� 26 มีนาคม 

ถึงวันที� 25 เมษายน  
จะมีผลในวันที� 1 พฤษภาคม 
 สําหรับสมาชิกที�จ่ายเงินสะสม
มากกว่าหรือเท่ากับเงินสมทบ
อยู่แล้วเมื�ออายุสมาชิกครบ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

จะจ่ายเงินสมทบให้โดยอัตโนมัติ
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      สําหรับสมาชิกที�ลาออกจากกองทุน
โดยมิได้ลาออกจากงาน จะได้รับเงินสมทบ
และผลประโยชน์เงินสมทบตามอายุสมาชิก

      อนึ�ง สมาชิกที�จะได้รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ 100% โดยไม่คํานึงถึงอายุ
สมาชิกมีได้ในกรณีดังต่อไปนี�
     (ก) ถึงแก่กรรม
     (ข) กองทุนเป�นอันยกเลิกตามข้อ 12.1
     (ค) เป�นบุคคลวิกลจริต ไร้ความสามารถ
     (ง) เจ็บป�วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
     (จ) ทุพพลภาพ
     (ฉ) สมาชิกที�เปลี�ยนสถานภาพจาก
ข้าราชการและลาออกจากกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (กบข.) มาเป�นพนักงาน
มหาวิทยาลัย และทํางานจนเกษียณอายุ

3. การจ่ายเงินกองทุน
    

    3.1 ภายใต้ข้อบังคับของ 9.4.2 (เฉพาะกรณีลูกจ้างทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับสมาชิก) ให้จ่ายเงินสมทบ
และผลประโยชน์ที�เกิดจากเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิกตามอายุสมาชิก ดังต่อไปนี�

เงินสมทบและผลประโยชน์
ของเงินสมทบ (ร้อยละ)

 - ครบ 2 ป� หรือ
   มากกว่า แต่ไม่ครบ 4 ป�

อายุสมาชิก

 - ตํ�ากว่า 2 ป�

 - ครบ 4 ป� หรือมากกว่า

0

50

100
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แผนการลงทุน       ตราสารหนี�        ตราสารทุน        ความเสี�ยง         
                         (PVDMPFFI)       (PVDMPFEQ) 

 

   แผนที� 1             100%               -                   ตํ�า  

   แผนที� 2             90%              10%            ค่อนข้างตํ�า

   แผนที� 3             80%              20%           ค่อนข้างตํ�า-

                                                              ปานกลาง

   แผนที� 4             60%              40%            ปานกลาง- 

                                                              ค่อนข้างสูง

   แผนที� 5             30%               70%               สูง

   แผนที� 6                                 100%            สูงมาก

กําหนดการเปลี�ยนแปลงแผนการลงทุน
 - สมาชิกเปลี�ยนแปลงแผนการลงทุนได้ตลอด ไม่จํากัดจํานวนครั�ง
 - ไม่กําหนดช่วงเวลาในการทํารายการ ทั�งนี�วันที�มีผลในการเปลี�ยนแปลง 
   ทุกวันคํานวณหน่วย (Trade Date) ถัดจากวันที�ทํารายการ โดยป�จจุบัน    
   กําหนดวันคํานวณหน่วยทุกวันพฤหัสบดี โดยสามารถทํารายการสับเปลี�ยน
   ก่อนเวลา 12.00 น.ของวันพฤหัสบดี มีผลในวันพฤหัสบดีนั�น
 - ทํารายการผ่านช่องทาง SCBAM PVD Online ด้วยตัวเองเท่านั�น
 - การเปลี�ยนแปลงแผนการลงทุน จะปรับทั�งเงินลงทุนเดิมและเงินนําส่งใหม่

4. แผนการลงทุน
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5. สิทธิประโยชน์พิเศษ

     ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (P/A) ฟรี  
ให้กับสมาชิกกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
เงื�อนไข เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวม
สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร
สิ�นเชิง วงเงินประกัน 20,000 บาท 

- ข้อมูลเพิ� มเติมกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 
  ได้ที�เว็บไซต์ http://www.personnel.psu.ac.th

- สมัครกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ Online  เปลี�ยนแปลงอัตราเงินสะสม Online  
  เปลี�ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ Online  
  ได้ที� https://pvd.psu.ac.th/Login.aspx
 

- เปลี�ยนแผนการลงทุนกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 
  ได้ที� https://www.scbam.com/pvd
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สรรหามาเล่า
จินตนา แก้วสลับนิล
บริหารงานบุคคล

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ 
ก่อนอื�นผู้เขียนขอเป�นตัวแทนกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

แสดงความยินดีกับทุกท่านที�สภามหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
ได้แต่งตั�งท่านดํารงตําแหน่ง

ระดับคณบดี ระดับผู้อํานวยการ ด้วยนะคะ 

ผู้เขียนขอเล่าในเรื�องการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เนื�องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการปรับโครงสร้าง

ของมหาวิทยาลัยและได้ปรับเปลี�ยนโครงสร้างของส่วนงานต่าง ๆ 
การสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เดิมการดําเนินการ

จะเป�นภาระหน้าที�ของกองการเจ้าหน้าที� 
การแบ่งส่วนงานใหม่การดําเนินการตามข้อบังคับใหม่

จะเป�นภาระหน้าที�ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแล้วนะคะ  
เพราะโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ได้ประกาศใช้แล้ว 

เมื�อวันที� 18 มิถุนายน 2563  การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับคณบดี ผู้อํานวยการ  ได้ออกข้อบังคับในการสรรหาฯ 

โดยใช้ข้อบังคับหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการหลักเกณฑ ์
วิธีการแต่งตั�งคณบดี พ.ศ.2561 และระดับผู้อํานวยการ 

ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ ์
วิธีการแต่งตั�งผู้อํานวยการ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ 
ได้ดําเนินการสรรหาผู้บริหารไป ตามข้อบังคับใหม่มีดังนี�
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และที�กําลังดําเนินการอยู่ขณะนี� ได้แก่ 
คณะแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้อํานวยการสํานักเครื�องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
ผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและบริการวิชาการค่ะ 

ในส่วนงานอื�นที�ใกล้จะควบวาระการดํารงตําแหน่ง ฝากให้ส่วนงานนั�น
ดําเนินการ ในเรื�องจัดทําแผนพัฒนาคณะและกําหนดเป�นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของคณะ เพื�อใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหาคณบดี 
ผู้อํานวยการ แผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนะคะ

 หากผู้อ่านต้องการทราบว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ทุกวิทยาเขตมีใครดํารงตําแหน่งอะไร 

สามารถเป�ด web site กองการเจ้าหน้าที� ไปที� 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย http://www.personnel.psu.ac.th/per16.html
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นวพร หอมจันทร์
 บริหารงานบุคคล



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื�อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
วราวุฒิ โประเทพ

 พัฒนาและฝ�กอบรม

ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในคราวประชุมครั�งที� 6/2563 เมื�อวันที� 2 มิถุนายน 2563 

มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป�น 7 หมวด 

โดยในแต่ละหมวดมีสาระสําคัญ ดังนี�

หมวดที� 1 การลาศึกษา

ข้อ 8 ระยะเวลาลาไปศึกษาทุกระดับให้เป�นไปตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร ทั�งนี� 
  (1) ระดับปริญญาโท มีกําหนดไม่เกิน 3 ป�
  (2) ระดับปริญญาโท-เอก มีกําหนดไม่เกิน 6 ป�
  (3) ระดับปริญญาเอก มีกําหนดไม่เกิน 5 ป�

ข้อ 9 การขยายระยะเวลาศึกษา กรณี มีเหตุจําเป�นผู้ลาไปศึกษาไม่สามารถสําเร็จ
       การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที�กําหนด ให้ขยายระยะเวลาศึกษา
       ในแต่ละระดับการศึกษาได้ครั�งละไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ได้รับเงินเดือน ใน 
       6 เดือนแรก ทั�งนี� จะขยายระยะเวลาศึกษาได้ไม่เกิน 2 ป� และจะต้องมีเวลา
       กลับมาปฏิบัติงานชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุ

ข้อ 16 พนักงานมหาวิทยาลัยที�รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแต่ยังไม่สําเร็จ
       การศึกษาและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาได้ จะต้องทําแผนการสําเร็จการศึกษา 
       โดยทําเป�นข้อตกลงเฉพาะรายกับส่วนงาน และรายงานความก้าวหน้าของ
       การศึกษาให้ทราบทุกภาคการศึกษาด้วย
    
หากครบเวลาตามวรรคแรกแล้วยังไม่สําเร็จการศึกษา ให้ส่วนงานเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาการจ้างงานต่อ หรือให้เปลี�ยนเส้นทางใหม่ตามมาตรการที� ก.บ.ม. กําหนด
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ข้อ 18 พนักงานมหาวิทยาลัยที�ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยชั�วคราว
        เพื�อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับอนุมัติ
        จากผู้บังคับบัญชาก่อน โดยต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที�ปรึกษา
        หรือสถานศึกษา ทั�งนี� ต้องระบุระยะเวลาในการกลับมาเก็บข้อมูลประกอบ
        การพิจารณาด้วย

หมวดที� 2 การลาฝ�กอบรม
ข้อ 19 พนักงานมหาวิทยาลัยที�ลาฝ�กอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี�
    (1) ได้ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน เว้นแต่เห็นว่ามีความจําเป�น
        เร่งด่วนและเพื� อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย อาจมีเวลาปฏิบัติงานน้อย
        กว่า 3 เดือนได้

ข้อ 21 พนักงานมหาวิทยาลัยที�จะขยายเวลาฝ�กอบรม หรือเปลี�ยนแปลงแนว
        การฝ�กอบรม หรือสถานที�ฝ�กอบรม ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
        อนุมัติ ทั�งนี� ให้เสนอเรื�องต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
        ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกําหนด
        เวลาตามที�ได้รับอนุมัติไว้เดิม หรือก่อนการเปลี�ยนแปลง

หมวดที� 3 การลาดูงาน
ข้อ 24 การไปดูงานต้องเป�นการดูงานที�มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตร
        หรือโครงการหรือแผนการดูงาน หากมีระยะเวลาเกินกําหนดให้ดําเนินการ
        เป�นการฝ�กอบรม

ข้อ 25 พนักงานมหาวิทยาลัยที�ได้รับอนุมัติให้ไปดูงาน จะเปลี�ยนแปลงกําหนด
        ระยะเวลา สถานที� หรือแนวการดูงานจากที�ได้รับอนุมัติไว้จะต้องได้รับ
        อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อน แต่ถ้ามีความจําเป�นต้องเปลี�ยนแปลง
        ระยะเวลา สถานที�หรือแนวการดูงานกะทันหันซึ�งไม่อาจรอการอนุมัติได้ 
        ให้ชี�แจงเหตุผลความจําเป�นและเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติโดยเร็ว ทั�งนี�       
        หากระยะเวลาในการดูงานครั�งก่อนรวมการขยายเวลาในครั�งนี�เกิน 
        15 วัน ให้ดําเนินการขยายเวลาครั�งนี�เป�นการฝ�กอบรม
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หมวดที� 4 การลาปฏิบัติงานวิจัย
ข้อ 31 พนักงานมหาวิทยาลัยที�ได้รับอนุมัติให้ไปวิจัย จะอยู่ศึกษา ฝ�กอบรม 
        หรือดูงานต่อมิได้

ข้อ 32 พนักงานมหาวิทยาลัยที�ได้รับอนุมัติให้ไปวิจัยเกิน 6 เดือน ให้รายงาน
        ความก้าวหน้าของการวิจัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก 6 เดือน และให้
        ส่วนงานรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย

ข้อ 33 พนักงานมหาวิทยาลัยที�ได้รับอนุมัติให้ไปวิจัย ให้ไปได้คราวละไม่เกิน 2 ป� 
        โดยได้รับเงินเดือน

หมวดที� 5 การลาเพิ� มพูนความรู้ทางวิชาการ
ข้อ 36 การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปเพิ� มพูนความรู้ทางวิชาการให้อนุมัติได้
        ครั�งละไม่เกิน 1 ป� โดยปฏิบัติดังนี�
  (1) การไปครั�งแรกให้อนุมัติได้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ป�
  (2) ผู้ที�เคยไปเพิ� มพูนความรู้ทางวิชาการมาแล้ว และจะขอไปเพิ� มพูนความรู้ฯ 
      คราวต่อไป
   - อนุมัติได้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ต้องมีการเว้นระยะจากการได้รับ
     อนุมัติครั�งหลังสุด ไม่น้อยกว่า 3 ป�) 
   - อนุมัติได้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ป� (ต้องมีการเว้นระยะจากการได้รับอนุมัติ 
     ครั�งหลังสุด ไม่น้อยกว่า 6 ป�)

หมวดที� 6 การกํากับดูแล
ข้อ 41  พนักงานมหาวิทยาลัยที�ไปศึกษาให้รายงานความก้าวหน้าและรายงาน
        ผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที�
        ปรึกษา
ข้อ 46 พนักงานมหาวิทยาลัยที�กลับจากศึกษา ฝ�กอบรม หรือวิจัย ณ ต่าง
        ประเทศ จะต้องมีวันปฏิบัติงานครบ 1 ป�ก่อน จึงจะไปศึกษา ฝ�กอบรม 
        หรือวิจัย ณ ต่างประเทศครั�งใหม่ได้ ยกเว้น
  (1) การไปศึกษา ฝ�กอบรม หรือวิจัยในครั�งที�แล้วมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ป� หรือ
  (2) การไปศึกษา ฝ�กอบรม หรือวิจัยครั�งใหม่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือ
  (3) เป�นการไปศึกษาต่อเนื�องในระดับและสาขาวิชาเดิมที�เคยลาศึกษาครั�งที�แล้ว 
      หรือ
  (4) เป�นการไปศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ�นในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาวิชาที�
      เกี�ยวข้องกับที�ลาศึกษาครั�งที�แล้ว
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หมวดที� 7 การจัดทําสัญญาและการชดใช้
ข้อ 48 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที�ไปศึกษา ฝ�กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
        จัดทําสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษา ฝ�กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงาน
        วิจัย และสัญญาคํ�าประกัน ตามแบบที�คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
        สงขลานครินทร์กําหนด กรณี การลาไปศึกษา ฝ�กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
        งานวิจัย ที�มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ส่วนงานไม่ต้องจัดทําสัญญาคํ�า
        ประกันก็ได้

ข้อ 49 การปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้พนักงานลาไปศึกษา ฝ�กอบรม ดูงาน 
        หรือปฏิบัติงานวิจัย 
  (1) ต้องกลับมาปฏิบัติงานเป�นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที�ลาไปศึกษา 
      ฝ�กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
  (2) ไม่กลับมาปฏิบัติงาน หรือกลับมาปฏิบัติงานแต่ปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญา 
      และหรือกลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน ต้องชดใช้เงิน
      เดือน เงินทุน เงินช่วยเหลือใดๆ ที�ได้รับไประหว่างลาไปศึกษา ฝ�กอบรม ดูงาน   
      หรือปฏิบัติงานวิจัย และเบี�ยปรับกรณี ในประเทศ จํานวน 1 เท่า และต่าง
      ประเทศ จํานวน 2 เท่า ของเงินที�ต้องชดใช้คืน
              กรณีที�กลับเข้าปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลา เงินที�จะชดใช้คืนและ
      เบี�ยปรับจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที�กลับเข้าปฏิบัติงาน

ข้อ 50 พนักงานมหาวิทยาลัยที�ไปศึกษา จะเริ�มนับระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้
        เงินเดือน ตั�งแต่วันรายงานตัว และจะเริ�มนับระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน   
        อุดหนุน ตั�งแต่วันที�สําเร็จการศึกษา
 

ข้อ 51 พนักงานมหาวิทยาลัยที�ไปศึกษาด้วยทุนอุดหนุน ยุติการศึกษาโดยไม่สําเร็จ
        การศึกษา และไม่มีเหตุผลอันควร ต้องคืนเงินทุนอุดหนุนที�ได้รับไปทั�งหมด
        ให้แก่มหาวิทยาลัยตามเงื�อนไขที�กําหนด เว้นแต่มีเหตุอันสมควรไม่ต้อง
        รับผิดตามสัญญา

ข้อ 53 ข้อกําหนดของประกาศนี�ไม่กระทบกระเทือนถึงสัญญาลาไปศึกษา ฝ�กอบรม 
        ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ที�ได้ทําไว้ก่อนวันที�ประกาศนี�ใช้บังคับ
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QR CODE 
ประกาศ ม.อ. เรื�องหลักเกณฑ์ วิธีการ 

การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2563
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           กรณีที�พํานักอยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วันแล้ว ขอให้
ดําเนินการ ดังนี�

2.1 หากไม่มีการเรียนการสอน หรือไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ 
    สามารถทําเรื�องขอพักการศึกษา (เพื�อหยุดการนับเวลา และไม่
    ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน แต่จะได้ค่าใช้จ่ายผูกพันจําเป�นซึ�งเป�น
    ค่าที�พัก)
2.2 หากมีการเรียนแบบอนไลน์ สามารถทําเรื�องขอศึกษาออนไลน์
     ในประเทศไทย (ขึ�นอยู่กับเจ้าของทุนว่าจะให้ทําเรื�องขอเจ้าของ
     ทุนโดยตรงเพื�อความรวดเร็ว หรือต้องการให้ทําผ่าน ก.พ.)

ประกาศ สํานักงาน ก.พ. 
เรื�อง มาตรการสําหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียน

ที�อยู่ในความดูแลของ ก.พ.
ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที� 3

         ให้บุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนที�อยู่ในความดูแล
ของ ก.พ. ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด การเดินทางกลับไปศึกษา
ต่อต่างประเทศ จะต้องแจ้งขอนุมัติเดินทางกับเจ้าของทุนและ
สํานักงาน ก.พ. ก่อนทุกกรณี

https://www.ocsc.go.th/node/6171

อ่านรายละเอียดประกาศได้ที� ...

หรือ Scan QR code 

รัชนีวรรณ ป�ตตพัฒน์
พัฒนาและฝ�กอบรม
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นันทนา  พัน ภัย
บริห ารงาน บุคคล

การเสนอผลงานทางวิชาการ
เพื�อใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งตั�งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 ซึ�งมีผลบังคับใช้
ตั�งแต่วันที� 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 

กําหนดลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ โดยผลงานทางวิชาการที�เสนอ

เพื�อประกอบการพิจารณา ต้องเป�นงานที�ผู้ขอ
ต้องเป�นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

หรือผู้มีส่วนสําคัญทางป�ญญา 
(Essentially intellectual contributor) 

หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) 

เรามาดูตารางเปรียบเทียบของเกณฑ์ ป� 2560
และเกณฑ์ ป� 2563
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       ผู้ดําเนินการหลัก หมายถึง
บุคคลที�มีบทบาท และความรับผิด
ชอบสําคัญในการออกแบบการวิจัย
(Research Design) การวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และการ
สรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ
(Research Summary and
Recommendation) ซึ�งจะทํา
หน้าที�เป�นผู้ประสานงานการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการดังกล่าวด้วย
ก็ได้

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First
author) หมายถึง ผู้ที�มีชื�อในผล
งานวิชาการเป�นชื�อแรกรับผิดชอบ
การทําผลงานวิชาการ และเขียน
ต้นฉบับ (Manuscript) ชิ�นนั�น
ด้วยตนเอง 

      ผู้มีส่วนสําคัญทางป�ญญา
(Essentially intellectual
contributor) หมายถึง บุคคลที�มี
บทบาท มีส่วนสําคัญทางป�ญญา
(Essentially intellectual
contribution) ด้วยความเชี�ยวชาญ
จําเพาะในสาขาวิชา ของตนเอง และ
ความรับผิดชอบสําคัญในการ
ออกแบบการวิจัย (Research
Design) หรือการออกแบบงาน 
วิชาการนั�นๆ รวมทั�งวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis) สรุปผลและให้ข้อ
เสนอแนะ 

        ผู้ประพันธ์บรรณกิจ
(Corresponding author) 
หมายถึง บุคคลที�มีบทบาทและ ความ
รับผิดชอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการ
ถ่ายทอดเป�นเรื�องราว แสดงให้เห็นถึง
คุณค่าทางวิชาการที�ประกอบด้วย
การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น
และประสบการณ์ รวมทั�งทําหน้าที�รับ
ผิดชอบติดต่อกับบรรณาธิการ

เกณฑ์เดิม ป� 2560 เกณฑ์ใหม่ ป� 2563
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สรุปเทียบเกณฑ์
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาวติร ีหอมอุทัย
บรหิารงานบุคคล

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื�องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั�ง

บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 และฉบับที� 2 

ได้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. ฉบับป� พ.ศ. 2560 โดยประกาศฉบับใหม่

มีผลบังคับใช้ตั�งแต่ วันที� 24 มิถุนายน 2563 

ทั�งนี� ประกาศ ก.พ.อ. เรื�องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั�ง

บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ฉบับที� 2) ได้ผ่อนปรน

ช่วงเปลี�ยนผ่านเกณฑ์ 2 ป� 

โดยมีผลตั�งแต่วันที� 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที� 23 มิถุนายน 2565 นั�น 
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งานบริหารงานบุคคล จึงขอสรุปเปรียบเทียบหลักเกณฑ์
การขอกําหนดตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี�

ผลงานมีคุณภาพระดับ ดี
ผลงานประกอบด้วย
  1. งานวิจัย 2 เรื�อง  หรือ
  2. งานวิจัย 1 เรื�อง และผลงาน
     ทางวิชาการในลักษณะอื�น 1 เรื�อง
     หรือ
  3. งานวิจัย 1 เรื�อง และผลงาน
     ทางวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื�อง 
     หรือ
  4. งานวิจัย 1 เรื�อง 
     และตํารา / หนังสือ 1 เล่ม

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
     ใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื�น
หรือผลงานรับใช้สังคม หรือบทความ
ทางวิชาการ (ดีมาก) แทนผลงานวิจัย
ตาม 2-4

ผลงานมีคุณภาพระดับ B
ผลงานประกอบด้วย
  1. งานวิจัย 2 เรื�อง  หรือ
  2. งานวิจัย 1 เรื�อง และผลงาน
     ทางวิชาการในลักษณะอื�น 1 เรื�อง 
     หรือ
  3. งานวิจัย 1 เรื�อง และผลงาน
     ทางวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื�อง หรือ
  4. งานวิจัย 1 เรื�อง และตํารา/หนังสือ 
     1 เล่ม
เงื�อนไข
     งานวิจัยตาม 1 - 4 อย่างน้อย 1 เรื�อง
ผู้ขอต้องเป�น First author หรือ
Corresponding author

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
      ใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื�น
หรือผลงานรับใช้สังคม (B) หรือบทความ
ทางวิชาการ (B+) แทนผลงานวิจัยตาม 
2-4 โดยที�ผลงานอย่างน้อย 1 เรื�อง     
ผู้ขอต้องเป�น First author

เกณฑ์เดิม ป� 2560 เกณฑ์ใหม่ ป� 2563

วิธีพิเศษ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B+

ในโอกาสหน้าผู้เขียนจะนําการเทียบหลักเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ ในตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

มาให้ผู้อ่านได้ติดตามกันในโอกาสต่อไป
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คู่มือการใช้งาน
Canva

  สรา้งสื�อ Infographic  
หรอืสรา้ง Brer ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

WEERAMON KAEWNOI
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Canva เป�นแอปพลิเคชัน สําหรับสร้างสื�อ 
การนําเสนอหลากหายรูปแบบ เช่น

Presentation, Poster, Card, Resume,
Certificate, Infographic เป�นต้น 

ซึ�ง Canva นั�นจะมีขนาดมาตรฐานและมีรูปแบบ
ให้เลือก และผู้ใช้งานก็สามารถกําหนดขนาด

สื�อเองได้ตามความต้องการ เป�นโปรแกรมที�ง่าย
สวยงาม ใช้งานสะดวก และสามารถแบ่งป�นรูป

แบบให้แก่ผู้อื�นได้

โดยเข้าโปรแกรมได้ที� www.canva.com

Canva  คืออะไร ?
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ขั�นตอนการใช้งาน

สร้างงานออกแบบตามที�ผู้ใช้งานต้องการ
โดยเลือกจากรูปแบบที�โปรแกรมกําหนดมาให้ 
หรือจะกําหนดเองก็ได้ ขึ�นอยู่กับผู้ใช้งาน

เมื�อเราออกแบบสื�อ ตามที�เราต้องการแล้ว
ก็ทําการดาวน์โหลดสื�อเพื�อนําไปใช้งานตามที�
เราต้องการ 

สมัครเข้าใช้งาน ด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook, 
Google mail (G-mail) หรือสมัครด้วยอีเมลอื�น ๆ
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เรามาดูกันดีกว่า
เจ้าตัวโปรแกรม Canva 

มีลูกเล่นและสามารถทําอะไรได้บ้าง

นี�ก็คือหน้าตาของเจ้าโปรแกรม Canva 
ที�เราจะมาเรียนรู้กันนะคะ

งานออกแบบที�โปรแกรมมีมาให้ 
เช่น อินโฟกราฟ�ก แผนที�ความคิด โปสการ์ด โบรชัวร์ โปสเตอร์
จดหมายข่าว ป�าย งานนําเสนอ  โลโก้ ใบปลิว การ์ด นามบัตร 

บัตรเชิญ ปฏิทิน ใบประกาศ ฯลฯ เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
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ส่วนนี�จะเป�นส่วนข้อมูล
ของผู้ใช้งานนะคะ
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2.ผู้ใช้งานสามารถเพิ�มภาพถ่าย
เพื�อใส่ภาพให้ชิ�นงานของเราดูดีขึ�นได้

โดยจะเลือกจากโปรแกรม
หรืออัปโหลดรูปของเราลงไปได้

1.เลือก template หรือ งานออกแบบที�ผู้ใช้งานต้องการ

วิธีการสร้างดีไซน์
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4.การเพิ�มข้อความให้กับชิ�นงาน
ซึ�งเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ 

หรือเปลี�ยนสีได้ด้วยนะ 

3.การเพิ�มองค์ประกอบให้ชิ�นงาน 
ซึ�งเจ้า Canva มีองค์ประกอบ

ให้เลือกมากมาย
ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความ

เพื�อค้นหาได้
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6.การอัปโหลดภาพ
ของผู้ใช้งาน โดยสามารถ

คลิกที�อัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอ
ที�แถบสีฟ�า

จากนั�นเลือกรูปที�ต้องการ
จากคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะ

5.การใส่ภาพพื�นหลังให้กับชิ�นงาน
แต่ละพื�นหลังที�ผู้ใช้งานเลือก

สามารถปรับสี หรือปรับขนาดได้ด้วย
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องค์ประกอบหรือภาพที�เราเลือก
สามารถปรับเปลี�ยนสีได้ด้วยนะ โดยคลิกที�รูป

จะมีแถบสีขึ�นมาแบบนี� 
อยากได้แมวสีขาว ก็เปลี�ยนสีกันเลย

เพิ�มเติมการตกแต่งชิ�นงาน

ถ้าองค์ประกอบหรือภาพมันเข็มไป 
ลดความเข้มได้โดยคลิกที�นี�เลย

โปรแกรมตัวนี�เป�นการบันทึกแบบอัตโนมัตินะคะ 
และสามารถเข้ามาแก้ไขได้ตลอดเวลาเลย
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การดาวน์โหลดชิ�นงาน

1.คลิกที�ดาวน์โหลด 
และเลือกไฟล์ในแบบที�ผู้ใช้งานต้องการ พร้อมตั�งชื�อ 

ไม่อยากเลยใช่ไหมคะ  ลองดีไซน์และปรับแต่งชิ�นงาน
ในแบบที�ตัวเองชอบกันเลยค่ะ 
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ตวัอยา่งการใช้ Canva
สรา้งแผน่ประชาสัมพันธ์

จาก พี� ๆ 
กองบรหิารทรัพยากรบคุคล
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ตวัอยา่งการใช้ Canva
สรา้งแผน่ประชาสัมพันธ์

รตัตยิา เขยีวแป�น
พัฒนาและฝ�กอบรม
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ตวัอยา่งการใช้ Canva
สรา้งแผน่ประชาสัมพันธ์

อชดิา นิลรตัน์
สวสัดกิาร
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