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คํานาํ 

การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เกิดจากการ

สัมมนาที่ประชุมคณบดีประจําป 2557  มีมติเห็นชอบใหมีการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในดาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มคาจาง การจายคาตอบแทน และรางวัลสําหรับบุคลากรสาย

วิชาการ โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มคาจาง 

การจายคาตอบแทนและรางวัล สําหรับบุคลากรตําแหนงวิชาการ มีรองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ฑีฆสกุล 

รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปนประธานคณะทํางาน ซึ่งตอมามหาวิทยาลัยได

ม ีการออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม จํานวน 2 ฉบับ มีผลบังคบัใชตั้งแตวันที่ 

1 สิงหาคม 2559 เปนตนมา 

ในป 2562 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรชุดใหม โดยมีอาจารยนายแพทยบุญประสิทธิ์ กฤตยประชา 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพเปนประธานคณะทํางาน คณะทํางานได

พิจารณาดําเนินการปรับปรุงการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได

ออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เปนตนไป 

 ผูเขียนในฐานะคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ จึงไดเขียนแนวทางการดําเนินงานตาม

ประกาศภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการเผยแพรในเว็บไซตกองการเจาหนาที่ตั้งแตเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2559 เพ่ือใหบุคลากรตําแหนงวิชาการและผูที่เก่ียวของไดเขาใจตรงกันและไดมีการพัฒนาปรับปรุง

เรื่อยมา ตอมาเมื่อมีประกาศภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ พ.ศ. 2562 ผูเขียนจึงไดจัดทําเปนคูมือ

การจัดทําภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรข้ึน โดยอธิบายรายละเอียด 

สาระสําคัญ ขั้นตอนการจัดทําภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการและไดจัดทําตารางและภาพประกอบ

อธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหผูอานสามารถทําความเขาใจไดงายข้ึน ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะ

เปนประโยชนตอบุคลากรตําแหนงวิชาการ และผูที่เก่ียวของทุกทาน หากมีขอผิดพลาดหรือมีขอที่

จะตองปรับปรุงแกไขประการใด ผูเขียนจะนําไปปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองและสมบูรณตอไป 

จตุพร  อมรกุล 

กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พฤศจิกายน 2562 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมา และความสําคัญ 

การศึกษาในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที ่ผู เรียนมีความตองการการศึกษาที ่มี

คุณภาพและสอดคลองกับการนําไปประกอบอาชีพมากขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยจึงตองพยายามพัฒนา

ตนเอง เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรตําแหนง

วิชาการ มหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่สําคัญหนวยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของรัฐบาล

โดยมีภารกิจที ่สําค ัญ 4 ดาน คือภารกิจดานการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง

ตลาดแรงงานและความตองการของผูประกอบการ ภารกิจดานการวิจัยในการแสวงหาองคความรูและ

นวัตกรรมใหมเพ่ือนํามาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภารกิจดานการบริการ

วิชาการแกสังคมที่นําองคความรูมาถายทอดและชวยเหลือบริการวิชาการตอสังคมและพันธกิจดาน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งมหาวิทยาลัยก็ยังคงตองใหความสําคัญ เพราะปจจุบันสังคม

เปลี่ยนแปลงไปทางวัตถุนิยมอยางมาก การสรางการเรียนรูใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษาและ

ประชาชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยที่เปนรากฐานของสังคมไทยซึ่งมีเอกลักษณและวัฒนธรรมที่

แตกตางจากชนชาติอ่ืน (รัฐพล, 2560) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาหลักในภาคใต เดิมเปนสวนราชการจัดตั้ง

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 ปจจุบันไดเปลี่ยนสถานภาพเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559 เพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรระยะ

ยาว 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยประมวลขอมูลในแงมุมตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

อยูตลอดเวลา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลย ีโดยกําหนดวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ และเปน

กลไกหลักในการพัฒนาภาคใตและประเทศมุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในป 

พ.ศ. 2570 และไดกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยเปน 3 พันธกิจและยุทธศาสตรของการ

ดําเนินงานออกเปน 4 ยุทธศาสตรเพื่อบรรลุวิสัยทัศนขางตน ดังนี้ พันธกิจแรก สรางความเปน

ผูนําทางวิชาการและนวัตกรรมโดยมีการวิจัยเปนฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใตและประเทศเชื่อมโยงสู

สังคมและเครือขายสากล พันธกิจที่สอง สรางบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย มี

วินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกตความรูบนพื้นฐาน
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ประสบการณจากการปฏิบัติ พันธกิจที่สาม พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐาน

พหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูไดอยาง

หลากหลายรูปแบบ ในสวนยุทธศาสตรของการดําเนินการ ไดกําหนดยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 

การสรางกลไกการทํางานเชิงรุก มีเปาหมายในการมีกลไกการทํางานเชิงรุกเพ่ือสรางความยั่งยืนอยาง

แทจริง ยุทธศาสตรที่ 2 ความเปนผูนําทางวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่มีอัตลักษณมี

คุณสมบัติตามมาตรฐานสากลพรอมเปนพลเมืองโลก ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทยและสอดรับกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ ผลงานวิจัยสามารถนําไปตอยอดเชิงพาณิชยและเปนแหลงคนควาและ

สนับสนุนขอมูลความรูแกสังคมและชุมชน ยุทธศาสตรที่ 3 ความเปนนานาชาติ มีเปาหมายใหบุคลากร

และผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ มีเปาหมายใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , 2560)  

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในฐานะเปนองคกรกลาง

การบริหารบุคคลขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดออกประกาศคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2558 กําหนดมาตรฐานภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการไมนอยกวาสัปดาหละ 35 ชั่วโมง โดยใหมีภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและ

งานวิชาการอื่นๆ ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นๆที่

สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดสัดสวนภาระงาน

ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานและวิธีการคิดภาระงานขางตนใหสอดคลองกับพันธกิจของแตละ

สถาบัน (ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2558, 2558) 

บุคลากรตําแหนงวิชาการเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจึง

ไดออกขอบังคับและประกาศเพื่อกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการเพ่ือใหสอดคลองกับ

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการจํานวน 3 ฉบับ คือ ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2558 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2558) ประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2558) และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2562) 
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1.2 วัตถุประสงคของคูมือ 

คูมือฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนคูมือในการจัดทําภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 

1.3 ขอบเขตของคูมือ 

การจัดทําภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ เปนการจัดทําภาระงานบุคลากรตําแหนง

วิชาการทั้งที่เปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมรวมบุคลากรตําแหนงวิชาการทีด่ํารง

ตําแหนงประเภทผูบริหาร  

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ผูเขียนไดกําหนดนิยามศพัท ดังนี้ 

1. ก.พ.อ. หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

2. บุคลากร หมายถึง ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

3. ขาราชการ หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

4. พนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

5. บุคลากรตําแหนงวิชาการ หมายถึง ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

6. กลุมเนนบริการวิชาชีพสุขภาพ หมายถึง บุคลากรตําแหนงวิชาการที่สังกัดคณะแพทยศาสตร 

คณะทันตแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตรและคณะการแพทยแผนไทย ซึ่งมี

โรงพยาบาลและใหบริการทางการแพทยดวย 

7. Web of Science (WoS) หมายถึง ฐานขอมูลอางอิง (Citation Database) สําหรับ

การตีพิมพผลงานทางวิชาการกลุ มสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุ มสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพและกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8. Scopus หมายถึง ฐานขอมูลบรรณานุกรมสําหรับการตีพิมพผลงานทางวิชาการกลุม

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. รอบประเมิน หมายถึง ระยะเวลาที่ใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

รอบประเมินป 2562 หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

รอบประเมินป 2563 หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวนัที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 
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รอบประเมินป 2564 หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 

รอบประเมินป 2565 หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 

รอบประเมินป 2566 เปนตนไป หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที ่1 มิถุนายนปที่แลว ถึง     

31 พฤษภาคม ปปจจุบัน 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

บุคลากรตําแหนงวิชาการ และบุคลากรท่ีเก่ียวของในการจัดทําภาระงานบุคลากรตําแหนง

วิชาการ สามารถเขาใจหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการและ

สามารถจัดทําภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการไดถูกตอง 
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บทที่ 2 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.1 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

ผูเขียนคูมือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัด

งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีหนาที่ความรับผิดชอบงาน

เกี่ยวกับการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ การจายคาตอบแทนบุคลากรตําแหนง

วิชาการ การปรับเงินเดือนและการจายเงิน Top up การเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ระบบฐานขอมูล

บุคลากรของมหาวิทยาลัย งานเครื่องราชอิสริยาภรณ และงานดานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับบุคลากร 

โดยมีรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี ้

1. ดานการปฏิบตักิาร 

1.1 การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ 

(1) ทําหนาที่เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ ในคณะทํางานพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนินการรวบรวม

ขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ เชน รวบรวมขอมูลภาระงานสอนของ

อาจารย ขอมูลภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอ่ืนๆ ขอมูลภาระงานบริการวิชาการ จากระบบ 

HRMIS ขอมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาและปญหาที่เกิดข้ึน รวมทั้งขอเสนอแนะ

ตางๆ โดยนําขอมูลเสนอคณะทํางานเพ่ือพิจารณากําหนดรูปแบบ หลักเกณฑ แนวทาง และพัฒนา

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตําแหนงวิชาการและประเภทภาระงาน (track) 

(2) ประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาระบบ TOR Online  นําเสนอขอคิดเห็น

และมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการออกแบบระบบ เพื่อใหศูนยคอมพิวเตอร

สามารถพัฒนาระบบ TOR Online ไดอยางถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดประกาศไว มีการจัดทํา

แนวทางการปฏิบัติงาน (Guide Line) โดยอธิบายถึงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เก่ียวของท้ังหมด 

รวมท้ังการทํางานบนระบบ TOR Online ซึ่งไดเผยแพรผานทางเว็บไซตกองการเจาหนาที่ เพื่อให

บุคลากรตําแหนงวิชาการ และผูที่เก่ียวของสามารถนําไปปฏิบัติไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

(3) รวมทีมสัญจรไปแตละสวนงานและวิทยาเขตเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไข 

หลักเกณฑการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ รวมถึงการตอบขอซักถามตางๆ  
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1.2 การจายคาตอบแทนบคุลากรตําแหนงวิชาการ 

(1) ทําหนาที่เปนผูชวยเลขานุการในคณะอนุกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลงาน

บุคลากร 3 กลุม ไดแก กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของระดับผลการ

ประเมินผลงานวิจัยที่ บุคลากรตําแหนงวิชาการเสนอเ พ่ือขอรับคาตอบแทนตามประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 

(2) ทําหนาที่เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาการจายเงิน

คาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยดํ า เนินการรวบรวมผลการประเมินจาก

คณะอนุกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลงานบุคลากร ทั้ง 3 กลุมขางตน นํามาคํานวณคาตอบแทน

ใหกับบุคลากรตําแหนงวิชาการเปนรายบุคคลและรวบรวมขอมูลตางๆ เชน จํานวนเงินคาตอบแทน  

ขอมูลผลงานวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับคาตอบแทน (จํานวนผลงาน การตีพิมพผลงานในฐานขอมูล

ตางๆ) โดยนํามาขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน รวมทั้งนําเสนอปญหา

ตางๆ จากการดําเนินงานตอคณะกรรมการพิจารณาการจายเงินคาตอบแทนสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ  วิธีการจายคาตอบแทน เพ่ือ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

1.3 การปรับเงินเดือนและการจายเงิน Top up 

(1) การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งไดมีการปรับเงินเดือนไป

แลวในป 2555 ป 2556 และป 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยไดดาํเนินการเขียนเงื่อนไขคําสั่งเรียก

ขอมูลบุคลากรจากระบบฐานขอมูลบุคลากร เชนขอมูลบุคลากรผูมีคุณสมบัติครบถวน ขอมูลเงนิเดือน 

ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนในแตละป มาดําเนินการปรับเงินเดือนเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการปรับ

เงินเดือนขาราชการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด   

(2) การจายเงิน Top up เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเปลี่ยนสถานภาพ

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมีขาราชการประสงคที่จะเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนอีก 1.4 เทา แตเนื่องจากสํานักงบประมาณใหงบประมาณโดย

ทยอยจายภายใน 4 ป ทําใหตองมีการศึกษา หารูปแบบ แนวทางการจายเงินเดือนดังกลาวให

สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
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1.4 การเลื่อนเงินเดือนบุคลากร 

(1) ทําหนาที่ เ ขียนโปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนของกลุมขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจางประจําและพนักงานเงินรายไดสํานักงานอธิการบดี โดยเขียนโปรแกรมภายใต

เงื่อนไข หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา 

เพ่ือใหโปรแกรมสามารถคํานวณการเลื่อนเงินเดือนใหกับบุคลากรเปนรายบุคคลและจัดทํารายงาน

สรุปการใชวงเงินและวงเงินคงเหลือจากการเลื่อนเงินเดือน โดยดําเนินการเขียนเงื่อนไขคําสั่งรียก

ขอมูลบุคลากรจากระบบฐานขอมูลบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถวนเพื่อนําเขาสู โปรแกรมที่ได

จัดเตรียมไวและดําเนินการตัดขอมูลบุคลากรออกเปนแตละสวนงาน เพื่อจัดสงใหกับเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของไดจัดสงใหกับสวนงานพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนตอไป 

(2) การเลื่อนเงินเดือนของผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่จัดทําขอมูลการเลื่อน

เงินเดือนในสวนของผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย นําเสนอแนวทางการใชวงเงินการเลื่อนเงินเดือนตอ

อธิการบดีเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหกับผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 

1.5 ระบบฐานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ดูแลระบบฐานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการเพ่ิมเติม ปรับปรุงและ

แกไขขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบันอยูเสมอ เพ่ือใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยสามารถนําขอมูลบุคลากร

ไปใชไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ยังใหบริการดานขอมูลบุคลากรแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

1.6 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ดําเนินการจัดทํารายงานผูมีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยเรียกขอมูลจากระบบ

ฐานขอมูลบุคลากร เพ่ือดําเนินการออกรายงานคุณสมบัติของผูที่มีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและ

รายงานสรุปจํานวนชั้นตรา โดยจะตองออกแบบรายงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีกําหนด เพื่อนําเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับบุคลากร 

  



8 

 

 

1.7 งานดานประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับบคุลากร 

จัดทําขอมูลดานประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับบุคลากรตามตัวบงชี้ที่กําหนดระดับ

มหาวิทยาลัย เชน จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดแยกตามตําแหนงวิชาการ ระดับการศึกษา การลา

ศึกษาตอ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนและจํานวนอาจารยชาวตางประเทศ เปนตน โดยดําเนินการ

เขียนเงื่อนไขคําสั่งเรียกขอมูลบุคลากรจากระบบฐานขอมูลบุคลากรตามเงื่อนไขที่กําหนดและสงขอมูล

ใหสํานักงานประกันคุณภาพ เพ่ือจัดทําขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับบุคลากร

ตอไป 

2. ดานการวางแผน 

รวมกําหนดแผนการปฏิบัติงานกับผูบริหาร ผู ท่ีเกี่ยวของกับงาน มีการจัดประชุม 

นําเสนอวาระการประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ หรือวิธีการปฏิบัติงาน 

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปและอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนเพ่ือใหเหมาะสมกับ

สถานการณตางๆ มีการรวบรวมปญหาตางๆ จากที่ไดปฏิบัติมาแลว เพ่ือหาทางแกไข หรือนํามา

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน  

3. ดานการประสานงาน 

ทําหนาที่ประสานงาน สื่อสาร ใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ ใหกับบุคลากร เจาหนาที่

ที่เกี่ยวของทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เก่ียวกับการกําหนดภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการ การจายคาตอบแทนบุคลากรตําแหนงวิชาการ การปรับเงนิเดือนและการจายเงิน 

Top up การเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ระบบฐานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

และงานดานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับบุคลากร 

4. ดานการบริการ 

ใหความเห็น คําแนะนํา แกบุคลากรในเรื่องที่เก่ียวกับการกําหนดภาระงานบุคลากร

ตําแหนงวิชาการ การจายคาตอบแทนบุคลากรตําแหนงวิชาการ การปรับเงินเดือนและการจายเงิน Top up 

การเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ระบบฐานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย งานเครื่องราชอิสริยาภรณ และ

งานดานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
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2.2 โครงสรางการบริหารงานกองการเจาหนาที่ 

กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี ไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การ

แบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย , 2522) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและพัฒนาภารกิจดานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปน

ธรรม ตามระเบียบและกฎเกณฑของทางราชการ ใหขอมูล คําแนะนํา ตอบขอหารือ เสนอแนะเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลแกบุคลากร ผูบริหาร และสวนงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยอยางถูกตอง รวดเร็ว

และทันสมัย ซึ่งประกอบไปดวยงานตางๆ ดังนี้ 

1. งานบริหารงานบุคคล มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ การบรรจุแตงตั้ง โอนยาย การเลื่อน

ระดับตําแหนงสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของผูดํารง

ตําแหนงวิชาการ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การสรรหาผูบริหาร การแตงตั้ง

ผูบริหารสวนงาน หนวยงาน การขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการและลูกจางประจํา  

2. งานทะเบียนประวัติ มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําประวัติบุคลากร การลา การขอ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ การจัดทําขอมูลบุคลากร 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมคาจางประจําป คาตอบแทน คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงิน

ประจําตําแหนง เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงดานสาธารณสุข การจัดทําบัญชีถือจายประจําป ขอมูลการ

จายตรงคารักษาพยาบาล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. งานพัฒนาและฝกอบรม มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร ควบคุม

งบประมาณเงินรายไดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในลักษณะการจัด

ประชุม อบรม สัมมนา และดูงาน เพ่ือการพัฒนาบุคลากร ระบบขอมูลการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร จัดสงบุคลากรไปประชุม อบรม สัมมนา 

ยังหนวยงานภายนอก งานลาศึกษา ฝกอบรมดูงานไปราชการตางประเทศและงานการจัดการความรู 

4. งานสว ัสดิการ มีหนาที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับการจัดสวัสดิการที ่ราชการจัดให และ

สวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนพนักงาน

มหาวิทยาลัย การขอผอนผันเขารับราชการทหาร ประกันสังคม การคัดเลือกบุคลากรดีเดนและ

อาจารยตัวอยาง การประกาศเชิดชูเกียรติคุณดานตางๆ การปจฉิมนิเทศผูเกษียณอายุและเงิน

คาชดเชย 
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5. งานวินัยและนิติการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวินัยบุคลากร นิติกรรมและสัญญาอรรถ

คดีตาง ๆ ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและรองทุกข การมอบอํานาจ 

6. งานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการและสารบรรณ ไดแกการรับ-สงหนังสือ 

การพิมพ การอัดสําเนาเอกสารสําเนาแจกจายหนวยงานที่เก่ียวของ ประชาสัมพันธผลงาน ระเบียบ 

ปฏิบัต ิขอกําหนดและขาวสารของกองการเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานการเจาหนาที่ในรูปแบบตาง ๆ 

การจัดทําเว็บไซต 

ปจจุบันกองการเจาหนาที่มีโครงสรางและอัตรากําลังรวมทั้งสิ้น 39 คนรวมผูอํานวยการกอง 

โดยสังกัดงานบริหารงานบุคคล 9 อัตรา สังกัดงานทะเบียนประวัติ 7 อัตรา สังกัดงานพัฒนาและ

ฝกอบรม 7 อัตรา สังกัดงานวินัยและนิติการ 6 อัตรา สังกัดงานสวัสดิการ 5 อัตราและสังกัดงานธุรการ 

4 อัตรา  

เปนกลุมขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวน 15 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 17 คน 

กลุมพนักงานเงนิรายได จํานวน 7 คน  

ดํารงตําแหนงระดับบริหาร จํานวน 1 อัตรา ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 4 อัตรา ระดับ

ชํานาญการ จํานวน 9 อัตรา ระดับปฏิบัติการ จํานวน 20 อัตรา ระดับชํานาญงาน จํานวน 1 อัตราและ

ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา  ดังภาพประกอบที่ 2.1  

ในสวนของอัตรากําลังและบุคลากรสังกัดงานทะเบียนประวัติ 7 อัตรา ดํารงตําแหนงระดับ

ชํานาญการพิเศษ (หัวหนางาน) 1 อัตรา ระดับชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา ระดับชํานาญงาน จํานวน 

1 อัตราและระดบัปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา ดังภาพประกอบที่ 2.2 
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ภาพประกอบที่ 2.1 โครงสรางและอัตรากําลังกองการเจาหนาที ่
หมายเหตุ  *   หมายถึง พนกังานมหาวิทยาลัยเปลีย่นสถานภาพ 

 ** หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย 

 *** หมายถึง พนักงานเงนิรายได

งานบริหารงานบุคคล 

9 อัตรา 

งานทะเบียนประวัติ 

7 อัตรา 

งานพฒันาและฝกอบรม 

7 อัตรา 

งานวินัยและนิติการ 

6 อัตรา 

งานสวัสดิการ 

5 อัตรา 

งานธรุการ 

4 อัตรา 

กองการเจาหนาที่ 

ผูอํานวยการกอง 

* บุคลากร 

  ชํานาญการพิเศษ     

  (3 อัตรา) 
 

* บุคลากรชํานาญการ 

  (1 อัตรา) 
 

** นักวิชาการอุดมศึกษา 

   ปฏิบัติการ     

   (5 อัตรา) 

* บุคลากร 

  ชํานาญการพิเศษ     

  (1 อัตรา) 
 

* บุคลากรชํานาญการ 

  (1 อัตรา) 
 

 

* ชางศิลป ชํานาญงาน 

  (1 อัตรา) 

** นักวิชาการอุดมศึกษา 

   ปฏิบัติการ (4 อัตรา) 

* บุคลากรชํานาญการ 

  (2 อัตรา) 
 

** นักวิชาการอุดมศึกษา 

   ปฏิบัติการ     

   (2 อัตรา) 
 

*** บุคลากร (2 อัตรา)  

*** ผูปฏบิัติงานบริหาร 

    (1 อัตรา) 

* นิติกรชํานาญการ 

  (2 อัตรา) 
 

** นิติกร ปฏิบติัการ 

   (3 อัตรา) 
 

*** นิติกร (1 อัตรา) 

 

* บุคลากรชํานาญการ 

  (2 อัตรา) 

* จ.บริหารงานทั่วไป 

  ชํานาญการ (1 อัตรา) 
 

** นักวิชาการอุดมศึกษา    

   ปฏิบัติการ     

   (2 อัตรา) 

 

 

** นักวิชาการอุดมศึกษา 

   ปฏิบัติการ     

   (1 อัตรา) 
 

*** ผูปฏิบัติงานบริหาร 

    (3 อัตรา) 
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ภาพประกอบที่ 2.2 อัตรากําลังและบุคลากรสังกัดงานทะเบียนประวัต ิ  

งานทะเบียนประวัต ิ

1.นางวัชรี ไชยศรี 

  บุคลากรชาํนาญการ 

2.นายขจรศักด์ิ จารุพันธ 

  ชางศิลปชํานาญงาน 

3.นางสาวจตุพร อมรกุล * 

  นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 

4.นางสาวจิระพา ตรีตรง 

  นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 

5.นางสาวกนกพร อินทรทอง 

  นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 

6.นายเจตพล เชียงจันทร 

  นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 

 

งานทะเบยีนประวัต ิ

นางนิศากร ชางสุวรรณ 

บคุลากรชํานาญการพิเศษ 

(หัวหนางาน) 

* ผูขอกาํหนดตําแหนงระดับชํานาญการ 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ 

ภาระงานของบุคลากรตําแหนงวิชาการมีขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของกับการจัดทําภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการ จํานวน 4 ฉบับ คือ ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื ่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2558  ขอบังคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วาดวยภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย พ.ศ. 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะ

อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการ พ.ศ. 2562  

3.1 ภาระงานตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการขาราชการพลเร ือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ. ) ไดออกประกาศ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื ่องมาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่ 21 สิงหาคม 2558 กําหนดมาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย เปน 2 ประการ คือ 

3.1.1 ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ  

ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการตองมีภาระงานไมนอยกวาสัปดาหละ 35 ชั่วโมง 

คือ (1) ภาระงานสอน (2) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน (3) ภาระงานบริการวิชาการ (4) ภาระ

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ(5) ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

และประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
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โดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดสัดสวนภาระงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ตาม (1) ถึง (5) 

และวิธีการคดิภาระงานใหสอดคลองกับพันธกิจของแตละสถาบัน 

3.1.2 ผลงานวิชาการ  

ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดผลงานทางวิชาการ โดยคํานึงถึงความเปนเลิศทาง

วิชาการและความเปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ใหสอดคลองกับ

พันธกิจของแตละสถาบัน โดยผลงานทางวิชาการที่กําหนดสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

3.2 ภาระงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยภาระงานทางวิชาการ

ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย พ.ศ. 2558  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยภาระงาน

ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อรองรับประกาศคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยขางตน โดยกําหนดภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการ และภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการของขาราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

3.2.1 ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ 

กําหนดใหบุคลากรตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย มีภาระงานไมนอยกวาสัปดาหละ 35 ชั่วโมง คือ (1) ภาระงานสอน (2) ภาระงานวิจัยและ

งานวิชาการอื่น (3) ภาระงานบริการวิชาการ (4) ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) 

ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยสัดสวนภาระงาน ตาม (1) ถึง (5) 

และวิธีการคิดภาระงานใหมหาวิทยาลัยกําหนดและจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
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3.2.2 ภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ผูดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย มีภาระงานท่ีเปนผลงานทางวิชาการ คือ 

(1) งานวิจัย กลุมเนนสอน และกลุมเนนวิจัย มีงานวจิัยตีพิมพฐานขอมูล

ระดับชาติ (TCI) หรือระดับนานาชาติปละ 1 รายการ หรือ 

(2) งานวิจัยและพัฒนารวมกับภาคเอกชน หรือชุมชนทองถิ่นปละ 1 รายการ หรือ 

(3) ตําราหรือหนังสือ ปละ 1 รายการ หรือ 

(4) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบเทางานวิจัยตาม (1) ปละ 1 รายการ หรือ 

(5) บทความทางวิชาการ ตี พิมพฐานขอมูลระดับชาติ (TCI) หรือระดับ

นานาชาติปละ 2 รายการ 

3.2.3 ภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

ผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยมีภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการ คือ 

(1) งานวิจัย  

กลุมเนนสอน มีงานวิจัยตีพิมพฐานขอมูลระดับชาติ (TCI) ปละ 2 รายการ 

หรืองานวิจัยตีพิมพฐานขอมูลระดับนานาชาติปละ 1 รายการ  

กลุมเนนวิจัย มีงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติปละ1 รายการ หรือ 

(2)  งานวิจัยและพัฒนารวมกับภาคเอกชนหรือชุมชนทองถิ่นปละ 1 รายการ หรือ 

(3)  ตําราหรือหนังสือ ปละ 1 รายการ หรือ 

(4) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบเทางานวิจัยตาม (1) ปละ 1 รายการ 
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3.2.4 ภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

ผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยมีภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการ คือ 

 (1) งานวิจัย  

  กลุมเนนสอน มีงานวิจัยตีพิมพฐานขอมูลระดับนานาชาติปละ 1 รายการ 

    กลุมเนนวิจัย สายวิทยาศาสตร มีงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล Web of 

science สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีงานวิจัย

ตีพิมพในฐานขอมูล Web of science หรือฐานขอมูล 

scopus ปละ 1 รายการ หรือ 

(2) งานวิจัยและพัฒนารวมกับภาคเอกชนหรือชุมชนทองถิ่นปละ 1 รายการ หรือ 

(3) ตําราหรือหนังสือ ปละ 1 รายการ หรือ 

(4) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบเทางานวิจัยตามขอ (1)  ปละ 1 รายการ  

3.3. ภาระงานขั้นต่ําตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ือง มาตรฐานภาระงาน 

ในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะ

อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย ประกาศใชตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เพื่อเทียบเคียงภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการ ซึ่ง ก.พ.อ. กําหนดไมนอยกวาสัปดาหละ 35 ชั่วโมงออกเปนหนวยภาระงาน 

(load unit, LU)  ดังนี ้

3.3.1 มาตรฐานภาระงานเต็มเวลา 

เทียบเคียงภาระงานไมนอยกวาสัปดาหละ 35 ชั่วโมง เปนหนวยภาระงานโดยมาตรฐาน

ภาระงานเต็มเวลาของอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย กําหนดใหมีภาระงานมาตรฐานเต็มเวลาขั้นต่ําไม

นอยกวา 20 หนวยภาระงานตอป ดังนี้ 
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 (1) ภาระงานสอน ไมนอยกวา 9 หนวยภาระงานตอป 

 (2) ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ไมนอยกวา 2 หนวยภาระงานตอป 

โดยกําหนดใหภาระงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการ เปนภาระงาน

บังคับที่อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยทุกคนตองทํา 

 (3) ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงาน

บริหาร งานจิตอาสาและงานอ่ืนๆ ไมนอยกวา 2 หนวยภาระงานตอป 

3.3.2 การกําหนดภาระงานเปนรายบุคคล  

คณะ/หนวยงาน โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน สามารถปรับ

ภาระงานอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยแตละคนไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของ

คณะ/หนวยงาน โดยภาระงานมาตรฐานของแตละคนไมนอยกวา 20 หนวยภาระงานตอปหรือกําหนด

ภาระงานตามที่ไดแยกประเภทภาระงานไวแลวและใหมีการนําผลการปฏิบัติงานไปใชประกอบการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย การตอสัญญาจางหรือการเพิ่ม

คาจาง 

3.3.3 ภาระงานที่เปนผลงานวิชาการ 

ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ตองมีภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย 

3.4 ภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากร

ตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 กําหนด

ภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการเก่ียวกับประเภทภาระงาน สัดสวนประเภทภาระงาน ภาระงานขั้นต่ํา 

และภาระงานที่สวนงานกําหนด ดังนี้ 
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3.4.1 ประเภทภาระงาน 

ประเภทภาระงาน ไดมีการกําหนดประเภทภาระงานเปน 3 กลุม คือ กลุมอายุงานไมเกิน 

5 ป กลุมอายุงานมากกวา 5 ป และกลุมเนนบริการวิชาการ ดังนี ้ 

 (1) กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป แบงเปน กลุมทั่วไป และกลุมเนนการบริการ

วิชาชีพสุขภาพ 

 (2) กลุมอายุงานมากกวา 5 ป แบงเปน กลุมเนนการสอน กลุมเนนการวิจัย 

และกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ 

 (3) กลุมเนนบริการวิชาการ 

3.4.2 สัดสวนประเภทภาระงาน  

สัดสวนภาระงานตามประเภทภาระงานของแตละกลุมแบงออกเปน 5 ดาน คือภาระงาน

สอน ภาระงานวิจัย ภาระงานอื่นๆ ภาระงานบริการวิชาการและภาระงานที่สวนงานกําหนด โดยแตละ

กลุมจะมีสัดสวนภาระงานแตกตางกันไปตามประเภทภาระงาน ดังตารางที่ 3.1  

3.4.2.1 กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป  

(1) กลุ มทั่ ว ไป   เปนบุคลากรตําแหนงวิ ชาการบรรจุ ใหมยั ง ไมมี

ประสบการณในการทํางานวิจัยมากนัก ภาระงานมุงเนนใหบุคลากรกลุมนี้มีภาระงานสอนในสัดสวน

มากกวาภาระงานวิจัย โดยกําหนดภาระงานสอนสัดสวน 50%-60 % ภาระงานวิจัย 30%-40% 

ภาระงานบริการวิชาการและภาระงานอื่นๆ มีสัดสวนเทากัน 5%-10% เมื่อรวมภาระงานทั้ง 4 ดาน

คิดเปน 100% แลวปรับสัดสวนลงมาใหเหลือ 80% และภาระงานท่ีสวนงานกําหนด 20% 

(2) กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ กําหนดใหเฉพาะบุคลากร

ตําแหนงวิชาการบรรจุใหมสังกัดคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 

และคณะการแพทยแผนไทย ที่มีโรงพยาบาลและทําหนาที่ใหบริการทางการแพทยดวย ภาระงาน

มุงเนนใหบุคลากรกลุมนี้มีภาระงานบริการวิชาการที่เพ่ิมข้ึน โดยภาระงานบริการวิชาการสัดสวน10%-40% 

ภาระงานสอนเทากับภาระงานวิจัย25%-60% ภาระงานอื่นๆ 5%-10% เมื่อรวมภาระงานท้ัง 4 ดาน

คิดเปน 100% แลวปรับสัดสวนลงมาใหเหลือ 80%  และภาระงานที่สวนงานกําหนด 20% 

  



19 

 

3.4.2.2 กลุมอายุงานมากกวา 5 ป 

(1) กลุมเนนการสอน เปนบุคลากรตําแหนงวิชาการที่ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 5 ป ภาระงานมุงเนนใหบุคลากรกลุมนี้มีภาระงานสอนมากกวาภาระ

งานวิจัย โดยกําหนดภาระงานสอนสัดสวน 55%-65% ภาระงานวิจัย 25%-35% ภาระงานบริการ

วิชาการและภาระงานอ่ืนๆ มีสัดสวนเทากัน 5%-10% เมื่อรวมภาระงานทั้ง 4 ดานคิดเปน 100% แลว

ปรับสัดสวนลงมาใหเหลือ 80%  และภาระงานที่สวนงานกําหนด 20% 

(2) กลุมเนนการวิจัย เปนบุคลากรตําแหนงวิชาการที่ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 5 ป ภาระงานมุงเนนใหบุคลากรกลุมนี้มีภาระงานวิจัยมากกวาภาระ

งานสอน โดยกําหนดภาระงานวิจัยสัดสวน55%-65% ภาระงานสอน 25%-35% ภาระงานบริการ

วิชาการ และภาระงานอ่ืนๆ มีสัดสวนเทากับ 5%-10% เมื่อรวมภาระงานท้ัง 4 ดานคิดเปน 100% แลว

ปรับสัดสวนลงมาใหเหลือ 80%  และภาระงานที่สวนงานกําหนด 20%  

(3) กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ เปนบุคลากรตําแหนงวิชาการที่

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 5 ป สังกัดคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร 

คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะการแพทยแผนไทย ที่มีโรงพยาบาลและทําหนาท่ีใหบริการทางการแพทย

ดวย ภาระงานมุงเนนใหบุคลากรกลุมนี้มีภาระงานบริการวิชาการที่เพิ่มข้ึน โดยภาระงานบริการวิชาการ

สัดสวน 10%-40% ภาระงานสอนและภาระงานวิจัยมีสัดสวน 25%-60% ภาระงานอื่นๆ 5%-10% 

เมื่อรวมภาระงานทั้ง 4 ดานคิดเปน 100% แลวปรับสัดสวนลงมาใหเหลือ 80%  และภาระงานที่สวน

งานกําหนด 20% 

3.4.2.3 กลุมเนนบริการวิชาการ 

 กําหนดให เฉพาะบุคลากรตําแหนงวิชาการที่ผ านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ภาระงานมุงเนนใหบุคลากรกลุมนี้มีภาระงานบริการวิชาการที่เพ่ิมข้ึน โดยภาระงานบริการวิชาการ

สัดสวน 10%-50% ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและภาระงานอ่ืนๆ รวมกัน 10%-50% เมื่อรวม

ภาระงานทั้ง 4 ดานคิดเปน 100% แลวปรับสัดสวนลงมาใหเหลือ 80% และภาระงานที่สวนงาน

กําหนด 20% 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการวิชาการของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะเปนผูกําหนดสัดสวนในแตละภาระงาน และภาระงานขั้นต่ําใหกับ

บุคลากรประเภทภาระงานเนนบริการวิชาการ โดยพิจารณาจากโครงการบริการวิชาการที่ผูเสนอขอ

เปลี่ยนเปนประเภทภาระงานเนนบริการวิชาการ  
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ตารางที ่3.1 ประเภทภาระงานและสัดสวนประเภทภาระงาน 

ประเภทภาระงาน (track) 

สัดสวนภาระงานตามประเภทภาระงาน  

สัดสวนรอยละ 80 สัดสวนรอยละ 20 

สอน วิจัย อื่นๆ 
บริการ

วิชาการ 
สวนงานกําหนด 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป 

 1.1 กลุมทั่วไป 50-60 30-40 5-10 5-10 20 

1.2 เนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ 25-60 25-60 5-10 10-40 20 

2. กลุมอายุงานมากกวา 5 ป 

2.1 เนนการสอน 55-65 25-35 5-10 5-10 20 

2.2 เนนการวิจัย 25-35 55-65 5-10 5-10 20 

2.3 เนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ 25-60 25-60 5-10 10-40 20 

3. กลุมเนนบริการวิชาการ 10-50 10-50 20 

ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร พ.ศ. 2562 

3.4.3 ภาระงานขั้นต่ํารายบุคคล 

ภาระงานขั้นต่ําประกอบดวย 4 ภาระงาน คือ สอน วิจัยและผลงานทางวิชาการ บริการ

วิชาการ และอ่ืนๆ โดยภาระงานมาตรฐานเต็มเวลาของแตละคนจะตองไมนอยกวา 20 หนวยภาระงาน 

ตอป ภาระงานท้ัง 4 ภาระงานรวมกันเปน 100% และปรับสัดสวนลงมาใหเปน 80% 

ภาระงานขั้นต่ํารายบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยเปนการกําหนดภาระงานขั้นต่ําตอป 

ใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ เนื่องจากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง ภาระงานขั้นต่ํารายบุคคลจึงลดลงมา

ครึ่งหนึ่งในแตละรอบการประเมิน โดยมีรายละเอียดภาระงานขั้นต่ําในแตละหัวขอประเมิน ดังตารางที่ 3.2 

ภาระงานขั้นต่ํารายบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย และตารางที่ 3.3 ภาระงานข้ันต่ํารายบุคคลของ

ขาราชการ  
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ตารางที่ 3.2 ภาระงานขั้นต่ํารายบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ภาระงานขั้นต่ํา  

20 LU ตอป 

(ภาระงานรวม100% ปรบั

สัดสวนเปน 80%) 

หัวขอประเมิน 

กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป กลุมอายุงานมากกวา 5 ป 

กลุมเนนบริการวิชาการ 
กลุมทั่วไป 

กลุมเนนการบริการ

วิชาชีพสขุภาพ 
กลุมเนนการสอน กลุมเนนการวิจัย 

กลุมเนนการบริการ

วิชาชีพสขุภาพ 

1. สอน 

1.ภาระงานสอน ไมต่ํากวา 9 LU ไมต่ํากวา 9 LU ไมต่ํากวา 12 LU ไมต่ํากวา 9 LU ไมต่ํากวา 9 LU ไมต่ํากวา 9 LU 

2. นวัตกรรมการเรยีนรู ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 
คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

2. วิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ 

1.ภาระงานวิจยัและผลงาน 

วิชาการอื่นๆ 
ไมต่ํากวา 4 LU ไมต่ํากวา 4 LU ไมต่ํากวา 4 LU ไมต่ํากวา 7 LU ไมต่ํากวา 4 LU 

คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

2. ผลงานวิชาการ 

 

 

ภายใน 3 ป 

มี 1 รายการ 

(WoS/Scopus) 

ภายใน 3 ป 

มี 1 รายการ 

(WoS/Scopus) 

ภายใน 3 ป 

มี 1 รายการ 

(WoS/Scopus) 

ภายใน 3 ป 

มี 1 รายการ 

(WoS/Scopus) 

ภายใน 3 ป 

มี 1 รายการ 

(WoS/Scopus) 

คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

3. บริการวชิาการ 1. ภาระงานบริการวิชาการ 2 LU 4 LU 2 LU 2 LU 4 LU 
คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

4. ภาระงานอื่นๆ 1.ภาระงานอื่นๆ 1 LU 1 LU 1 LU 1 LU 1 LU 
คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

 

ภาระงานที่สวนงานกําหนด 

(ภาระงาน 20%) 

สวนงานกําหนดหัวขอประเมินโดย

สอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลยัหรือแผนพัฒนาสวนงาน 

     
คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 
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ตารางที ่3.3 ภาระงานขั้นต่ํารายบุคคลของขาราชการ 

ภาระงานขั้นต่ํา  

20 LU ตอป 

(ภาระงานรวม100% ปรบั

สัดสวนเปน 80%) 

หัวขอประเมิน 

กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป กลุมอายุงานมากกวา 5 ป กลุมเนนบริการวิชาการ 

กลุมทั่วไป 
กลุมเนนการบริการ

วิชาชีพสขุภาพ 
กลุมทั่วไป 

กลุมเนนการบริการ

วิชาชีพสขุภาพ 
กลุมทั่วไป 

 

1. สอน 

1.ภาระงานสอน 
ไมต่ํากวา 4.5 LU ไมต่ํากวา 4.5 LU ไมต่ํากวา 6 LU ไมต่ํากวา 4.5 LU 

ไมต่ํากวา 4.5 

LU 

ไมต่ํากวา 4.5 LU 

2. นวัตกรรมการเรยีนรู 
ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 

คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

2. วิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ 

1.ภาระงานวิจยัและผลงาน 

วิชาการอื่นๆ 
ไมต่ํากวา 2 LU ไมต่ํากวา 2 LU ไมต่ํากวา 2 LU ไมต่ํากวา 3.5 LU ไมต่ํากวา 2 LU 

คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

2. ผลงานวิชาการ 

 

 

ภายใน 3 ป 

มี 1 รายการ 

(WoS/Scopus) 

ภายใน 3 ป 

มี 1 รายการ 

(WoS/Scopus) 

ภายใน 3 ป 

มี 1 รายการ 

(WoS/Scopus) 

ภายใน 3 ป 

มี 1 รายการ 

(WoS/Scopus) 

ภายใน 3 ป 

มี 1 รายการ 

(WoS/Scopus) 

คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

3. บริการวชิาการ 1. ภาระงานบริการวิชาการ 1 LU 2 LU 1 LU 1 LU 2 LU 
คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

4. ภาระงานอื่นๆ 1.ภาระงานอื่นๆ 0.5 LU 0.5 LU 0.5 LU 0.5 LU 0.5 LU 
คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

 

ภาระงานที่สวนงานกําหนด 

(ภาระงานรอยละ 20) 

สวนงานกําหนดหัวขอประเมินโดย

สอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลยัหรือแผนพัฒนาสวนงาน 

     
คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. เปนผูกําหนด 

ที่มา : ประยุกตจากประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 
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3.4.3.1 สอน  จะแบงออกเปน 2 หัวขอประเมิน คือ ภาระงานสอน และนวัตกรรม

การเรียนรู ดังนี ้

     (1) ภาระงานสอน กําหนดภาระงานขั้นต่ําตอรอบการประเมิน คอื  

กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป (กลุมทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 9 LU  

ขาราชการ ไมต่ํากวา 4.5 LU  (กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) พนักงานมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 

9 LU ขาราชการ ไมต่ํากวา 4.5 LU  

กลุมอายุงานมากกวา 5 ป (กลุมเนนการสอน) พนักงานมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 

12 LU  ขาราชการ ไมต่ํากวา 6 LU  (กลุมเนนการวิจัย) พนักงานมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 9 LU 

ขาราชการไมต่ํากวา 4.5 LU  (กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ)  พนักงานมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 

9 LU ขาราชการ ไมต่ํากวา 4.5 LU 

กลุมเนนบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 9 LU ขาราชการ 

ไมต่ํากวา 4.5 LU 

หัวขอประเมินภาระงานสอน จะประเมินผลการปฏิบัติงานตามบัญชีเทียบภาระงาน

อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง

มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย โดยนับผลการปฏิบัติงานเปน LU มี

ลักษณะงาน ดังนี ้

1. การสอนบรรยายและคุมปฏิบัติการ 

2. การสอนแบบ PBL 

3. ภาระงานวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

4. วิชาโครงงาน (project)/งานวิจัยนศ.ป.ตรี/ปญหาพิเศษ/ภาคนิพนธ/รายวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5. วิชาสัมมนา/วิชาหัวขอเฉพาะทาง 

6. วิชาฝกงาน/นิเทศงานนักศึกษา 

7. Active Learning 

8. วิชาสหกิจศึกษา 

9. ภาระงานสอนอ่ืนๆ 
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(2) นวัตกรรมการเรียนรู  กําหนดภาระงานขั้นต่ําตอรอบการประเมินสําหรับ

บุคลากรตําแหนงวิชาการท้ังพนักงานมหาวิทยาลัย และขาราชการ ที่อยูในประเภทภาระงานกลุมอายุ

งานไมเกิน 5 ป (กลุมทั่วไป และกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) และกลุมอายุงานมากกวา 5 ป 

(กลุมเนนการสอน กลุมเนนการวิจัย และกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) ในระดับ 1 สําหรับ

ประเภทภาระงานกลุมเนนบริการวิชาการ ใหคณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการวิชาการ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนผูพิจารณากําหนดภาระงานข้ันต่ํา 

นวัตกรรมการเรียนรู ใหดําเนินการตามหลักเกณฑในเอกสารแนบทายประกาศ

มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร  เ รื่ อ ง  การ กําหนดภาระงานบุ คลากรตํ าแหน งวิ ช า การ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑนวัตกรรมการเรียนรู ดังนี ้

1. นวัตกรรมการเรียนรู ระดับที่ 1 (เทียบเทา 1 LU) 

ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เชน Project-

based, problem-based, game-based, team-based learning, STEM, simulation, case-based, 

social/community-base เปนตน 

2. นวัตกรรมการเรียนรู ระดับที่ 2 (เทียบเทา 2 LU) 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการขามสาขา/ศาสตร หรือจัดการเรียนการ

สอนแบบ Work- integrated learning (WIL) รวมกับสถานประกอบการ/ชุมชน โดยสถาน

ประกอบการ/ชุมชนมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

โดยการบูรณาการขามสาขา/ศาสตร หมายถึง การนําเอาศาสตรที่แตกตาง

กันเพ่ือกอใหเกิดศาสตรใหม หรือวิชาใหม หรือหลักสูตรใหม 

3. นวัตกรรมการเรียนรู ระดับที่ 3 (เทียบเทา 3 LU) 

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน หรือผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของ

อาจารยที่ไดรับการเผยแพรในรูปแบบตางๆ หรือนําไปใชประโยชนแลว เชน การผลิตสื่อประเภท 

MOOC การออกแบบโปรแกรมหรือผลงานของนักศึกษาที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่ไดรับการเผยแพรหรือไดใชประโยชนแลว  
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3.4.3.2 วิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ จะแบงออกเปน 2 หัวขอประเมิน คือ ภาระ

งานวิจัยและผลงานวิชาการอ่ืนๆ และผลงานวิชาการ ดังนี ้

(1)  ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ กําหนดภาระงานขั้นต่ําตอรอบ

การประเมินดังนี้ 

กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป (กลุมทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 4 LU

ขาราชการ ไมต่ํากวา 2 LU (กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) พนักงานมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 4 LU  

ขาราชการ ไมต่ํากวา 2 LU 

  กลุมอายุงานมากกวา 5 ป (กลุมเนนการสอน) พนักงานมหาวิทยาลัย

ไมต่ํากวา 4 LU ขาราชการ ไมต่ํากวา 2 LU (กลุมเนนการวิจัย) พนักงานมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 7 LU 

ขาราชการไมต่ํากวา 3.5 LU (กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) พนักงานมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 4 LU 

ขาราชการ ไมต่ํากวา 2 LU 

กลุมเนนบริการวิชาการ ใหคณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) 

บริการวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนผูพิจารณากําหนดภาระงานข้ันต่ํา 

หัวขอประเมินภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ จะประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามบัญชีเทียบภาระงานอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แนบทายประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย โดยนับ

ผลการปฏิบัติงานเปน LU มีลักษณะงานดังนี ้

1. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่อยูระหวางกระบวนการยื่นขอรับทุนวิจัย 

หรือยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ไดรับหมายเลขคําขอแลว 

2. งานวิจัยท่ีกําลังดาํเนินงาน 

3. ผลงานทางวิชาการ 

(2) ผลงานวิชาการ  กําหนดภาระงานขั้นต่ําตอรอบการประเมินสําหรับ

บุคลากรตําแหนงวิชาการท้ังพนักงานมหาวิทยาลัย และขาราชการ ที่อยูในประเภทภาระงานกลุมอายุ

งานไมเกิน 5 ป (กลุมทั่วไป และกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) และกลุมอายุงานมากกวา 5 ป 

(กลุมเนนการสอน กลุมเนนการวิจัย และกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) ใหมีผลงานวิชาการ 

1 รายการ ภายใน 3 ป สําหรับแตละประเภทภาระงาน 
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กลุมเนนบริการวิชาการใหคณะกรรมการพิจารณาภาระงานบริการ

วิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนผูพิจารณากําหนดภาระงานข้ันต่ํา 

หัวขอประเมินผลงานวิชาการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเฉพาะ

ประเภทผลงานวิชาการที่กําหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องการกําหนดภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 ดังตารางที่ 3.4  

ตารางที ่3.4 ประเภทผลงานทางวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนด

ภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 

ประเภทผลงานทางวิชาการ การนับผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัย - กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 

  กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพนับผลงานทาง  

  วิชาการในฐานขอมูล Web of Science  

- กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นับ 

  ผลงานทางวิชาการในฐานขอมูล  

  Web of Science หรือ Scopus 

  

2. อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร - นับผลงานทางวิชาการที่ไดรับการจดทะเบียนแลว  

  

3. หนังสือหรือตํารา ใหนับรวม Book Chapter  

    ได 

- นับผลงานทางวิชาการท่ีผานการประเมินจาก 

  ผูทรงคณุวุฒิแลว 

  

4. ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

   (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร คณะวิทยาการ 

   สื่อสาร คณะศึกษาศาสตรและคณะ 

   สถาปตยกรรมศาสตร)  

   และผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและ 

   เทคโนโลยี  

-  นับผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพรผลงานแลว 

 

การนับผลงานทางวิชาการ ใหนับตามรอบการประเมินยอนหลังไป 3 ป ตามตัวอยางการนับ

ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 1 รายการภายใน 3 ป ดังตารางที่ 3.5  
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ตารางที ่3.5 ตัวอยางการนับผลงานทางวิชาการยอนหลัง 1 รายการภายใน 3 ป 

ผลงานวิชาการ 
นับผลงาน

ป 62 

นับผลงานป 

63 

นับผลงาน

ป 64 

นับผลงาน 

ป 65 

1. ผลงานวิชาการตีพิมพใน 

   ฐานขอมูล Web of Science 

   เดือน พ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ 

 

1 รายการ 

 

1 รายการ 

 

1 รายการ 

 

2. อนุสิทธิบัตร ไดรับการจด 

   ทะเบียน เดือน ก.ย. 62  

   จํานวน 1 รายการ 

 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 

รวม 1 รายการ 2 รายการ 2 รายการ 1 รายการ 

 

3.4.3.3 บริการวิชาการ กําหนดภาระงานขั้นต่ําตอรอบการประเมิน ดังนี ้

  กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป (กลุมทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย 2 LU 

ขาราชการ 1 LU (กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) พนักงานมหาวิทยาลัย 4 LU ขาราชการ 2 LU 

  กลุมอายุงานมากกวา 5 ป (กลุมเนนการสอน) พนักงานมหาวิทยาลัย 2 LU 

ขาราชการ 1 LU (กลุมเนนการวิจัย) พนักงานมหาวิทยาลัย 2 LU ขาราชการ 1 LU (กลุมเนนการ

บริการวิชาชีพสุขภาพ) พนักงานมหาวิทยาลัย 4 LU ขาราชการ 2 LU 

กลุมเนนบริการวิชาการ ใหคณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) 

บริการวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนผูพิจารณากําหนดภาระงานข้ันต่ํา 

หัวขอประเมินภาระงานบริการวิชาการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานตามบัญชีเทียบ

ภาระงานอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย โดยนับผลการปฏิบัติงานเปน LU 

มีลักษณะงาน ดังนี ้
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1. การใหบริการของบุคลากรทางแพทย/ทนัตแพทย (OPD) 

2. การรักษาพยาบาลเฉพาะทาง เชน การผาตัด ทําคลอด ทนัตกรรม 

3. การเปนวทิยากร (คิดเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยไดรับความเห็นชอบของ 

   ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย) 

4. การเปนผูชวยวทิยากร (คิดเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยไดรับความเห็นชอบ 

   ของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย) 

5. การเปนกรรมการที่แตงตั้งโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

6. การไปปฎิบัติงานตามคําเชิญของหนวยงานภายนอก (เชน การตรวจสอบ/ 

   ประเมินใหกับหนวยงานภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย) 

7. อาจารยพ่ีเลี้ยง (mentor) 

8. ที่ปรึกษาผลงานวชิาการ 

9. พิจารณาเครื่องมือวิจัย (เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ) 

10. พิจารณาบทความ 

11. พิจารณาหนังสือ ตํารา รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

12. พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

13. พิจารณาผลงานทางวชิาการ 

14. จัดทําบทวิทย ุ

15. จัดทําวารสารทางวชิาการ 

16. จัดทําเอกสารแปล/งานแปล ทีไ่มไดรับคาตอบแทน 

17. เขียนบทความทางวชิาการลงเผยแพรสื่อระดับชาติ 

18. จัดทําเอกสารเผยแพรความรูทางวชิาการ 

19. การจัดฝกอบรม สมัมนา  

20. การจัดประชุมวชิาการ (ท่ีเปนทางการ) 

21. ที่ปรึกษาหนวยงานของรัฐ/ กลุมชุมชนทองถิ่น (มีหนังสือเชิญจากหนวยงาน 

     ผานความเห็นชอบ 

22. งานวิเคราะหทดสอบกรณีไมไดรบัคาตอบแทน 

23. การใหบรกิารทางวชิาการแกนักศึกษา/บุคลากรอ่ืนๆ ไมรวมการใหคําปรกึษา 

     แกนักศึกษาในรายวิชาที่สอน/อาจารยที่ปรึกษา (ไดรับการเสนอผานคณะ) 
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24. การใหบริการวิชาการที่ทําในลักษณะใหคําปรึกษา (Consultant) งานที่มีลักษณะ 

เหมือนงานวิจัย  

25. การออกใหบริการชุมชน พัฒนาชุมชน (โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ) 

26. การเปนอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืนๆ (ผานความเห็นชอบจาก 

  ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย) 

27 ภาระงานใหบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุขางตน 

3.4.3.4 ภาระงานอื่นๆ กําหนดภาระงานขั้นต่ําตอรอบการประเมิน ดังนี ้

กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป (กลุมทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย 1 LU 

ขาราชการ 0.5 LU (กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ)  พนักงานมหาวิทยาลัย 1 LU ขาราชการ 0.5 

LU 

กลุมอายุงานมากกวา 5 ป (กลุมเนนการสอน) พนักงานมหาวิทยาลัย 

1 LU ขาราชการ 0.5 LU (กลุมเนนการวิจัย) พนักงานมหาวิทยาลัย 1 LU ขาราชการ 0.5 LU 

(กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) พนักงานมหาวิทยาลัย 1 LU ขาราชการ 0.5 LU 

กลุมเนนบริการวิชาการ ใหคณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) 

บริการวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนผูพิจารณากําหนดภาระงานข้ันต่ํา 

หัวขอประเมินภาระงานอ่ืนๆ จะประเมินผลการปฏิบัติงานตามบัญชีเทียบภาระงาน

อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง

มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย โดยนับผลการปฏิบัติงานเปน LU มี

ลักษณะงานดังนี้  

1.  อาจารยที่ปรึกษาชมรม กิจกรรมนักศึกษา/หอพกันักศึกษา 

2.  อาจารยที่ปรึกษานักศึกษา (แตงตั้งโดยคณะ) 

3. เปนผูบริหาร  

- อธิการบดี  

- รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สํานัก ตําแหนงท่ีภาระงาน 

  บริหารเทียบเทาคณบดี  

- ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขา สําหรับคณะ 

  ที่ไมมีการแบงสวนราชการเปนภาควิชา ผอ โรงเรียน รองผอ ศูนย สํานัก  

  ตําแหนงท่ีภาระงานบริหารเทียบเทาหัวหนาภาควิชา  
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- รองหัวหนาภาควิชา ผูชวยคณบดี หัวหนาแผนก รองผอ โรงเรียน ผูดูแล  

  หลักสูตรบัณฑิตศกึษาที่ไมใชโครงการพิเศษ ตําแหนงที่ภาระงานบริหาร  

  เทียบเทารองหัวหนาภาควิชา รวมถึงผูบริหารกลุมสาขาความเปนเลิศ  

  สถานวิจัยความเปนเลิศ และ 

- อื่นๆ ผูประสานงานหลกัสูตร หัวหนาโปรแกรม หัวหนาหมวด(รร.) ผูชวย 

  ผอ. หัวหนาแผนก/ฝาย/สาขา ผอ./ ผจก.หนวยงานภายในที่ภาควิชา/  

  คณะ/มหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

4. คณะกรรมการที่หนวยงานภายในแตงตั้ง(กรรมการระดับภาควิชา/ คณะ/

มหาวิทยาลัย) ไมรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงบริหาร 

5. งานสภาอาจารย 

6. การมีสวนรวมในการจัดงานดานศิลปวัฒนธรรม 

7. กิจกรรมทางวิชาการเชน วารสารสโมสร/สัมมนาสโมสร/เสวนาวิชาการ 

(JOURNAL CLUB) 

8. ภาระงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุขางตน 

3.4.4 ภาระงานที่สวนงานกําหนด  

ภาระงานที่สวนงานกําหนด ใหสวนงานเปนผูกําหนดหัวขอประเมิน โดยใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหรือแผนพัฒนาสวนงาน กําหนดภาระงานสัดสวน 20% โดยพนักงาน

มหาวิทยาลัยกําหนดสัดสวน 10% ตอครึ่งรอบการประเมิน สําหรับขาราชการกําหนดสัดสวน 20% 

ตอรอบการประเมิน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการประเมินภาระงานท่ีสวนงานกําหนดใน

ประเด็นตางๆ ดังนี้ (กองการเจาหนาที่, 2562) 

1. ประเด็นเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เชน 

1.1 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ : ยาง ปาลม ที่แกไขปญหาความยากจน 

1.2 อาหารและการแปรรูป : ฮาลาล 

1.3 การทองเที่ยวกลุมรายไดด ีและการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ 

1.4 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ ทรัพยากรทะเลและชายฝง 

ทะเลสาบสงขลา ประมงและการเพาะเลี้ยง 

1.5 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา 

1.6 สุขภาพและการแพทย 
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1.7 Digital Smart city and Creative Economy 

1.8 การจัดการพลังงาน 

1.9 สังคมสูงวัย (Aging Society) 

1.10 ชุมชนทองถ่ินเขมแข็ง 

2. คุณภาพงานสอน เชน 

2.1 นําหลักเกณฑการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย (PSU-TPFS) มาปรับใช 

2.2 มีการทํางานเปนทีมในรายวิชาที่มีผูสอนหลายทาน 

2.3 การไดรับรางวัลคุณภาพดานการสอน 

2.4 การสงเกรดถูกตองทันเวลาตามกําหนด 

2.5 มีการนําขอคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน 

2.6 การเปนอาจารยที่ปรึกษาสงนักศึกษาไปแขงขันตางๆ เปนตน 

3  คุณภาพงานวิจัย เชน 

3.1 มีการทํางานวิจัยเปนทีม 

3.2 ผลงานวิจัยตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

3.3 งานวิจัยมีการอางอิงในระดับสูง 

3.4 มีการนํางานวิจัยไปใชประโยชนดานตางๆ 

3.5 การไดรับรางวัลคุณภาพตางๆ เปนตน 

 4. คุณภาพงานบริการวิชาการ เชน 

4.1 ใหบริการทางวิชาการที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม 

4.2 การไดรับรางวัลคุณภาพดานการบริการวิชาการ เปนตน 

 5. ภารกิจท่ีสวนงานกําหนด เชน 

5.1 การใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีสวนงานกําหนด 

5.2 เขารวมประชุมภาควิชาและสวนงานอยางสม่ําเสมอ 

5.3 รวมเปนกรรมการตางๆ ของภาควิชาและสวนงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

5.4 การเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง เปนตน 

 โดยสรุป ขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่เกี่ยวของกับการกําหนดภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการท้ัง 4 ฉบับมีสาระสําคัญและความสัมพันธโดยสรุป ดังตารางที่ 3.6  
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ตารางที่ 3.6 สรุปสาระสําคัญ ความสัมพันธของขอบังคบัและประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเก่ียวกับการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงาน  

      ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง  

      อ. / ผศ. / รศ. /ศ. พ.ศ. 2558 

       (บังคับใช 21 สิงหาคม 2558) 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

      วาดวยภาระงานทางวิชาการของ  

      อ. / ผศ. /รศ. /ศ. พ.ศ. 2558  

       (บังคับใช 31 ธันวาคม 2558) 

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

     เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย 

     ผูสอนในมหาวิทยาลัย  

(บังคับใช 9 ธันวาคม 2558) 

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

      เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนง 

      วชิาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 

(บังคับใช 1 สิงหาคม 2562) 

1.1 ขาราชการตาํแหนง อ. / ผศ. / รศ. /ศ. ม ี

ภาระงานไมนอยกวาสัปดาหละ 35 ชม. ดังนี ้

(1) สอน 

(2) วิจัยและงานวิชาการอ่ืน 

(3) บริการวิชาการ 

(4) ทํานุบํารุงศลิปะวัฒนธรรม 

(5) อื่นๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาและประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ. รศ. 

และศ. 

 

1.2 ใหสภาสถาบันอุดมศึกษา กําหนดผลงานทาง

วิชาการใหสอดคลองกับพันธกิจของแตละ

สถาบันและประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ 

และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนง ผศ. รศ. และศ. 

2.1 ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

     ตําแหนง อ. / ผศ. /รศ. /ศ. มีภาระงาน 

     ไมนอยกวาสัปดาหละ 35 ชม. ดังนี ้

(1) สอน 

(2) วิจัยและงานวิชาการอื่น 

(3) บริการวิชาการ 

(4) ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

(5) อื่นๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและประกาศ ก.พ.อ เรื่อง

หลักเกณฑและวิธีการพิจาณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และศ. 

2.2 ภาระงานท่ีเปนผลงานทางวิชาการของผูดํารง  

     ผศ. /รศ. /ศ. มีผลงานทางวิชาการ 

     ปละ 1 เรื่อง 

  

3.1 มาตรฐานภาระงานเต็มเวลาเทียบเคยีงภาระ 

     งานไมนอยกวาสัปดาหละ 35 ชม. เปนหนวย 

     ภาระงานไมนอยกวา 20 หนวยภาระงานตอป  

     ดังน้ี 

     (1) สอนไมนอยกวา 9 LU ตอป 

 (2) วิจัยและผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 

          2 LU ตอป เปนภาระงานบังคับที่อาจารย 

          ผูสอนในมหาวิทยาลัยทุกคนตองทํา 

(3) บริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บริหาร จิตอาสา และงานอื่น ไๆมนอยกวา 

        2 LU ตอป 
 

3.2 กําหนดภาระงานเปนรายบุคคลไมนอยกวา 20 LU  

     ตอป หรือตามภาระงานท่ีแยกประเภทภาระงาน  

    ไวแลว 

3.3 ภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการของผูดาํรง 

     ตําแหนง ผศ./รศ./ศ. ตามขอบังคับ 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย 

    ภาระงานของผูดํารงตําแหนง ผศ./รศ./ศ. 

4.1 กําหนดประเภทภาระงานตามประเภทภาระ

งาน ดังน้ี 

(1) กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป แบงเปน กลุม

ทั่วไปและกลุมเนนบริการวิชาชีพสุขภาพ 

(2) กลุมอายุงานมากกวา 5 ป แบงเปน กลุม

เนนการสอน กลุมเนนการวิจัยและกลุม

เนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ 

(3) กลุมเนนบริการวิชาการ 
 

4.2 กําหนดสัดสวน ภาระงานสอน วิจัย     

      บริการวิชาการ และอ่ืน  ๆสัดสวน 80%  

      ซึ่งแตละประเภทภาระงานจะมีสัดสวนท่ีแตกตางกัน  

      และกําหนดสัดสวนภาระงานท่ีสวนงาน 

      กําหนด 20% เทากันทุกประเภทภาระงาน 

4.3 กําหนดภาระงานขั้นต่ํารายบุคคล 20 LU ตอป       

     พนักงานมหาวิทยาลัยใชสาํหรับการประเมินปละ  

     1 ครั้ง สวนขาราชการประเมินปละ 2 ครั้งภาระงาน  

     จึงลดลงมาครึ่งหนึ่งในแตละรอบการประเมิน 
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บทที่ 4 

วิธกีารจดัทําภาระงานบคุลากรตาํแหนงวชิาการ 

การจัดทําภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง

การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 มีวิธกีาร

ดําเนินการหลักๆ 4 ขั้นตอน ดังภาพประกอบที่ 4.1 ดังนี้ 

1. การนับอายุงานและการกําหนดประเภทภาระงาน เปนข้ันตอนแรกในการจัดทํา

ภาระงาน โดยระบบ Competency Online จะคํานวณอายุงานของบุคลากรตําแหนงวิชาการจาก

ระบบฐานขอมูลบุคลากรมาให จากนั้นเจาหนาที่สวนงานจะเปนผูตรวจสอบความถูกตองขอมูลอายุงาน 

และปอนขอมูลประเภทภาระงานของบุคลากรตําแหนงวิชาการในระบบ Competency Online 

การเปลี่ยนประเภทภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ สามารถเปลี่ยนประเภทภาระงาน

เปนกลุมเนนการสอน กลุมเนนการวิจัย หรือกลุมเนนการบริการวิชาชพีสุขภาพ (กลุมเนนการบริการวิชาชพี

สุขภาพ : บุคลากรท่ีสังกัดคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะ

การแพทยแผนไทย) ก็ตอเมื่ออยูในประเภทภาระงานเดิมครบ 2 ป หรือหากเปลี่ยนประเภทภาระงานเปน

กลุมเนนบริการวิชาการ จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยสามารถเปลี่ยนประเภทภาระงานไดนับตั้งแต

วันที่ไดรับอนุมัติ และเมื่อสิ้นสุดโครงการบริการวิชาการ บุคลากรตําแหนงวิชาการจะตองกลับไปอยู

ในประเภทภาระงานเดิม 
 

2. การจัดทําขอตกลงภาระงาน เม่ือเจาหนาที่สวนงานปอนขอมูลประเภทภาระงาน 

ในระบบ Competency Online เรียบรอยแลว บุคลากรตําแหนงวิชาการจึงจะสามารถเขาไป

ดําเนินการจัดทําขอตกลงภาระงานในระบบ TOR Online ได ในเบื้องตนระบบ TOR Online จะ

กําหนดสัดสวนภาระงานและภาระงานข้ันต่ําตามประเภทภาระงานมาให บุคลากรตําแหนงวิชาการ

สามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนภาระงานและภาระงานขั้นต่ําไดโดยอยูภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดและเสนอ

ตอผูบังคบับัญชาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

บุคลากรตําแหนงวิชาการจะตองปอนขอมูลภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ 

ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานอ่ืนๆ ขอมูลนวัตกรรมการเรียนรูและขอมูลการพัฒนาตนเองเขาสู

ระบบฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถดึงขอมูลผลการปฏิบัติงาน

ในระบบ TOR Online เพ่ือเสนอตอผูบังคบับัญชาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื ่อผู บังคับบัญชาใหความเห็นชอบกับการ

รายงานผลการปฏิบัติงานแลว ระบบ TOR Online จะคํานวณคะแนนในสวนของภาระงานสอน 

ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานอื่นๆ และนวัตกรรมการ

เรียนรูตามสูตรการคํานวณที่มหาวิทยาลัยกําหนดและใหคณะกรรมการที่สวนงานแตงตั้งพิจารณา

ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานอื่นๆ และ

นวัตกรรมการเรียนรู ท่ีระบบ TOR Online คํานวณคะแนนมาให ประเมินภาระงานที่สวนงานกําหนด 

และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Competency) เมื่อประธานคณะกรรมการสรุปคะแนน

เรียบรอยแลว เจาหนาที่สวนงานจะประกาศคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรตําแหนง

วิชาการไดรับทราบตอไป  

 
เจาหนาท่ีสวนงาน 

 
บุคลากรตําแหนงวิชาการ 

 
ผูบังคับบญัชา 

 
กรรมการประเมินของสวนงาน 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดทําภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ 

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานในระบบ 

TOR Online 
 
พิจารณาผล 

การปฏิบติังาน 

 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดย 

1.พิจารณาคะแนนและ 

  หลักฐานภาระงาน 

  (สอน วจิัยและผลงาน 

  วิชาการอื่นๆ  บริการ 

  วิชาการ และภาระงาน 

  อ่ืนๆที่ระบบ TOR Online  

  คํานวณตามสูตรคํานวณ 

2. ประเมินภาระงานที่ 

   สวนงานกําหนด และ 

   พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

   (Competency) 

ประกาศผลการ

ประเมิน 

 

รับทราบผลการประเมิน 

จัดทําขอตกลงภาระงานใน

ระบบ TOR Online โดย

ระบบจะกําหนด สัดสวน

ภาระงานและภาระงานขั้น

ตํ่าตามประเภทภาระงาน  

 พิจารณาขอตกลง

ภาระงาน 

ระบบ Competency 

Online  คํานวณอายุงาน

และเจาหนาที่สวนงาน

กําหนดประเภทภาระงาน 

(track) ในระบบ 

Competency Online 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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4.1 การนับอายุงานและการกําหนดประเภทภาระงาน 

การนับอายุงานของบุคลากรตําแหนงวิชาการ เพื่อกําหนดประเภทภาระงานวาจะอยูในกลุม

อายุงานไมเกิน 5 ป หรือกลุมอายุงานมากกวา 5 ป นั้น จะเริ่มนับอายุงานตั้งแตวันบรรจุจนถึงวัน

สุดทายกอนขึ้นรอบประเมินใหม โดยการนับอายุงานจะนับเฉพาะป และเดือนเทานั้น เศษของวัน

จะไมนํามานับอายุงาน  

การกําหนดประเภทภาระงานจากการนับอายุงานบุคลากรตําแหนงวิชาการทําใหบุคลากร

ทราบวาตนเองอยูในกลุมอายุงานไมเกิน 5 ป หรืออายุงานมากกวา 5 ป ในขั้นตอนตอไปบุคลากร

ตําแหนงวิชาการตองเลือกประเภทภาระงานวาจะอยูในกลุมเนนภาระงานใด ซึ่งกลุมอายุงานไมเกิน 5 ป 

กําหนดใหมีประเภทภาระงาน 2 กลุม คือ กลุมทั่วไป และกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ สําหรับ

กลุมอายุงานมากกวา 5 ป กําหนดประเภทภาระงาน 3 กลุม คือ กลุมเนนการสอน กลุมเนนการวิจัย 

และกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ การพิจารณาวาจะเนนภาระงานกลุมใด ใหสวนงานโดย

คณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณา โดยใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของสวนงาน และให

กําหนดภาระงานที่ชัดเจนเปนขอตกลงภาระงานของบุคลากรแตละคนในแตละรอบการประเมิน 

4.1.1 กรณีไมมีการลาศึกษาตอ ลาฝกอบรม ลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ลาไป

ปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ 

 กรณีไมมีการลาศึกษาตอ ลาฝกอบรม ลาไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ลาไป

ปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ การนับอายุงานเพ่ือกําหนดประเภทภาระงาน ใหเริ่มนับตั้งแตวัน

บรรจุจนถึงวันสุดทายกอนขึ้นรอบประเมินใหม ดังตารางที ่4.1  

ตารางที่ 4.1 แสดงการนับอายุงานและการกําหนดประเภทภาระงาน กรณีไมมีการลาศึกษาตอ             

ลาฝกอบรม ลาไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ หรือลาไปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ 
 

วันทีบ่รรจุ นับอายุงานได 
กําหนดประเภทภาระงาน 

(track) 

ตัวอยาง การนับอายุงานเพื่อกําหนดประเภทภาระงานรอบประเมินป 2564  (1 ก.ค. 63- 31 พ.ค.64) 

พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุวันท่ี 15 ม.ค. 63  
5 เดือน 

(นับ 15 ม.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63) 
กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป 
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4.1.2 กรณีมีการลาศึกษาตอ หรือลาฝกอบรม หรือลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการหรือ

ลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ  

 กรณีมีการลาศึกษาตอ หรือลาฝกอบรม หรือลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการหรือ

ลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ การนับอายุงานเพื่อกําหนดประเภทภาระงานใหเริ่ม

นับตั้งแตวันบรรจุจนถึงวันสุดทายกอนขึ้นรอบประเมินใหม หักดวยระยะเวลาที่ลาศึกษาตอ หรือ

ลาฝกอบรม หรือลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หรือลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ

แลวแตกรณี หากมีการลาศึกษาตอ หรือลาฝกอบรม หรือลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หรือลา

ไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ ไมถึง 4 เดือน ใหถือเปนการปฏิบัติงานตามปกติ ดังตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 แสดงการนับอายุงานและการกําหนดประเภทภาระงาน กรณีมีการลาศึกษาตอ หรือลา    

ฝกอบรม หรือลาไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ หรือลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ 

วันทีบ่รรจุ และระยะเวลา 

ลาศึกษาตอ ลาฝกอบรม ลาไป

เพิ่มพูนฯ หรือลาไปปฏิบัติงาน

องคการระหวางประเทศ 

นับอายุงานได 
กําหนดประเภทภาระ

งาน (track) 

ตัวอยาง การนับอายุงานเพื่อกําหนดประเภทภาระงานรอบประเมินป 2564  (1 ก.ค. 63- 31 พ.ค.64) 

 3 ป  

1. พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจ ุ

   วนัท่ี 15 มิ.ย. 58 และ 

2. ลาศึกษาตอระหวาง 

   วันท่ี 1 ธ.ค. 60 - 30 พ.ย. 62  

 

(นับ 15 มิ.ย. 58 – 30 มิ.ย. 63 = 5 ป) 

หักลบ 

(นับ 1 ธ.ค. 60 – 30 พ.ย. 62 = 2 ป) กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป 

 

4.1.3 กรณีเปล่ียนประเภทตําแหนงจากตําแหนงสนับสนุนเปนตําแหนงวิชาการ 

กรณเีปลี่ยนประเภทตําแหนงจากตําแหนงสนับสนุนเปนตําแหนงวิชาการ การนับอายุงาน

เพ่ือกําหนดประเภทภาระงาน ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่เปลี่ยนเปนบุคลากรตําแหนงวิชาการจนถึงวัน

สุดทายกอนขึ้นรอบประเมินใหม ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที ่4.3 แสดงการนับอายุงานและการกําหนดประเภทภาระงานกรณีเปลี่ยนตําแหนงจาก

ตําแหนงสายสนับสนุนเปนตําแหนงวิชาการ 

วันที่บรรจุตําแหนงสายสนับสนุน 

และวันท่ีเปลี่ยนเปนสายวิชาการ 
นับอายุงานได 

กําหนดประเภทภาระงาน 

(track) 

ตัวอยาง การนับอายุงานเพื่อกําหนดประเภทภาระงานรอบประเมินป 2564  (1 ก.ค. 63- 31 พ.ค.64) 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุตําแหนง 

    สายสนับสนุนวันที่ 15 มิ.ย. 58 และ 
 

2. เปลี่ยนเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ตําแหนงวิชาการวันที่ 1 ก.ย. 62   

  

10 เดือน 

(นับ 1 ก.ย. 62 – 30 มิ.ย. 63) 

 

กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป 

 

4.1.4 กรณีมีการเปลี่ยนสถานภาพการจางจากพนักงานเงินรายไดตําแหนงวิชาการเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการโดยมีระยะเวลาตอเนื่องกัน 

 กรณีมีการเปลี่ยนสถานภาพการจางจากพนักงานเงินรายไดตําแหนงวิชาการเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการโดยมีระยะเวลาตอเนื่องกัน การนับอายุงานเพ่ือกําหนด

ประเภทภาระงานใหนับอายุงานตอเนื่องตั้งแตวันบรรจุเปนพนักงานเงินรายไดตําแหนงวิชาการจนถึง

วันสุดทายกอนขึ้นรอบประเมินใหม ดังตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 แสดงการนับอายุงานและการกําหนดประเภทภาระงานกรณีเปลี่ยนสถานภาพการจาง

จากพนักงานเงินรายไดตําแหนงวิชาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการโดยมี

ระยะเวลาตอเนื่องกัน 

วันที่บรรจุเปนพนักงานเงินรายได และวันที่

เปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
นับอายุงานได 

กําหนดประเภทภาระ

งาน (track) 

ตัวอยาง การนับอายุงานเพื่อกําหนดประเภทภาระงานรอบประเมินป 2564  (1 ก.ค. 63- 31 พ.ค.64) 

1. บรรจุเปนพนักงานเงินรายไดตําแหนงวิชาการ 

   ตั้งแตวันที่ 15 พ.ค. 57 และ 
 

2. เปลี่ยนการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ตําแหนงวิชาการตั้งแตวันที่ 16 ธ.ค. 62 

 

6 ป 1 เดือน 

(นับ 15 พ.ค. 57 – 30 มิ.ย. 63) 

 

กลุมอายุงานมากกวา 5 ป 
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4.1.5 กรณีมีประสบการณในการทํางานมาจากหนวยงานภายนอก 

กรณีมีประสบการณในการทํางานมาจากหนวยงานภายนอก และมาเริ่มบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การนับอายุงานเพื่อกําหนดประเภทภาระงานสามารถกําหนด

ไดทั้งกลุมอายุงานไมเกิน 5 ปและกลุมอายุงานมากกวา 5 ป ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับสวนงานกําหนด

และนับอายุงานจนถึงวันสุดทายกอนขึ้นรอบประเมินใหม ดังตารางที่ 4.5 

ตารางที่ 4.5 แสดงการนับอายุงานและการกําหนดประเภทภาระงานกรณีมีประสบการณในการทํางาน

มาจากหนวยงานภายนอก  

กรณีมีประสบการณในการ

ทํางานมาจากหนวยงานภายนอก 

และมาเริ่มบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

นับอายุงานได 2 แบบ 
กําหนดประเภทภาระงาน 

(track) 

ตัวอยาง การนับอายุงานเพื่อกําหนดประเภทภาระงานรอบประเมินป 2564  (1 ก.ค. 63- 31 พ.ค.64) 

1. บรรจุตําแหนงวิชาการจาก 

   หนวยงานภายนอก  

   วันท่ี 15 พ.ค. 52 และ 

 

 

2. บรรจุเปนพนักงาน 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

    วันที่ 1 ก.ย. 62 

 

แบบที่ 1 นับรวมประสบการณ

การทํางานจากหนวยงานภายนอก 

11 ป 1 เดือน 

(นับ 15 พ.ค. 52 – 30 มิ.ย. 63)

หรือ 

 

กลุมอายุงานมากกวา 5 ป 

 

 

หรือ 

แบบที่ 2 นับเฉพาะระยะเวลาที่

เริ่มปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

10 เดือน 

(นับ 1 ก.ย. 62 – 30 มิ.ย. 63) 

กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป 
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4.2 การเปลี่ยนประเภทภาระงาน 

การเปลี่ยนประเภทภาระงาน เมื่อบุคลากรตําแหนงวิชาการไดรับการกําหนดประเภทภาระงาน

ไปแลว ตอมามีความประสงคจะขอเปลี่ยนประเภทภาระงานก็สามารถเปลี่ยนประเภทภาระงานได 

ดังนี้ 

4.2.1 กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป เปนกลุมอายุงานมากกวา 5 ป เนื่องจากไดรับการแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป (กลุมทั่วไป และกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) หากไดรับ

การแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น สามารถเปลี่ยนประเภทภาระงานไปอยูในประเภท

ภาระงานกลุมอายุงานมากกวา 5 ปไดในรอบประเมินปถัดไป ดังตารางที ่4.6 

ตารางท่ี 4.6 แสดงการเปลี่ยนประเภทภาระงานกลุมอายุงานไมเกิน 5 ป เปนกลุมอายุงานมากกวา 5 ป 

เนื่องจากไดรับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

ประเภทภาระงานเดิม ประเภทภาระงานใหม (track) 

ตัวอยาง การเปลี่ยนประเภทภาระงานรอบประเมินป 2564 (1 ก.ค. 63- 31 พ.ค.64) 

ตัวอยางที่ 1 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารยอยู 

   ในกลุมอายุงานไมเกิน 5 ป (ทั่วไป)  

   วันที่ 1 ส.ค. 61 และ 

2. ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

   ผูชวยศาสตราจารย วันที่ 30 พ.ค. 63 

 

 

สามารถ เปลี่ยนไปอยูกลุมอายุงานมากกวา 5 ปได

ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 63 
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4.2.2 กลุมอายุงานมากกวา 5 ป เปนกลุมเนนการสอน หรือกลุมเนนการวิจัย หรือกลุม

เนนบริการวิชาชีพสุขภาพ 

กลุมอายุงานมากกวา 5 ป (กลุมเนนการสอน กลุมเนนการวิจัย กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) 

สามารถเปลี่ยนประเภทภาระงานจากกลุมเนนการสอน เปนกลุมเนนการวิจัย หรือกลุมเนนการบริการ

วิชาชีพสุขภาพ หรือจากกลุมเนนการวิจัย เปนกลุมเนนการสอน หรือกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ หรือ

จากกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ เปนกลุมเนนการสอน หรือกลุมเนนการวิจัย ไดก็ตอเมื่ออยูใน

ประเภทภาระงานเดิมครบ 2 ปนับจนถึงวันสุดทายกอนข้ึนรอบประเมินใหม ดังตารางที่ 4.7 

ทั้งนี ้ประเภทภาระงาน เนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ กําหนดใหบุคลากรตําแหนงวิชาการที่

สังกัด คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทย คณะสัตวแพทยศาสตรและคณะการแพทยแผนไทย เทานั้น  

ตารางที ่4.7 แสดงการเปลี่ยนประเภทภาระงานกลุมอายุงานมากกวา 5 ป เปนกลุมเนนการสอน 

                หรือกลุมเนนการวิจัย หรือกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ 

ประเภทภาระงานเดิม ประเภทภาระงานใหม (track) 

ตัวอยาง การเปลี่ยนประเภทภาระงานรอบประเมินป 2564 (1 ก.ค. 63- 31 พ.ค.64) 

ตัวอยางที่ 1 

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการอยูใน

กลุมอายุงานมากกวา 5 ป (เนนการสอน)  

วันที่ 1 ส.ค. 59 ประสงคขอเปลี่ยนเปนกลุม

เนนการวิจัยในรอบประเมินป 2564 

  

 

(นับ 1 ส.ค. 59 -30 มิ.ย. 63) 

สามารถ เปลี่ยนเปนกลุมเนนการวิจัยได

เนื่องจากอยูในประเภทภาระงานเนนการสอนมา 

3 ป 11 เดือน 

ตัวอยางที่ 2 

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารยอยูใน

กลุมอายุงานมากกวา 5 ป (เนนการสอน)  

วนัที่ 1 ส.ค. 61 ประสงคขอเปลี่ยนเปนกลุม

เนนการวิจัยในรอบประเมินป 2564 

 

 

(นับ 1 ส.ค. 61 – 30 มิ.ย. 63) 

ไมสามารถเปลี่ยนเปนกลุมเนนการวิจัย ได

เนื่องจากอยูในประเภทภาระงานเนนการสอนมา 

1 ป 11 เดือน  
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4.2.3 กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป หรือกลุมอายุงานมากกวา 5 ป เปนกลุมเนนบริการ

วิชาการ  

กรณีกลุมอายุงานไมเกิน 5 ป (กลุมทั่วไป และกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) หรือกลุม

อายุงานมากกวา 5 ป (กลุมเนนการสอน กลุมเนนการวิจัย และกลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ) 

ประสงคขอเปลี่ยนประเภทภาระงานเปนกลุมเนนบริการวิชาการ จะตองเปนผูท่ีมีความโดดเดนในเรื่อง

การบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและสวนงาน รวมทั้งมีการสงผล

กระทบ (impact) ตอพ้ืนที่และการพัฒนาประเทศและตองแสดงสัดสวนภาระงานในโครงการบริการ

วิชาการที่ยื่นขอในแตละโครงการ ซึ่งสามารถยื่นไดมากกวา 1 โครงการ โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา

โครงการบริการวิชาการ (กองการเจาหนาที่, 2562) ดังนี ้

 1. ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจากมหาวิทยาลัย โดยผานหนวยงานกลางดานบริการ

วิชาการในระดับวิทยาเขต 

 2. เปนโครงการใหมที่ไมเคยยื่นเพื่อขอรับการประเมินมากอน ยกเวนโครงการ

ตอเนื่อง 

 3. โครงการที่ยื่นขอเปนโครงการประเภทแบบใหเปลา (ไมคิดคาธรรมเนียมบริการ

วิชาการ) จะตองไดรับอนุมัติใหปดโครงการแลวภายในชวงท่ีขอรับการประเมิน โดยในโครงการจะตอง

มีชุมชนที่ไดรับบริการตั้งแต 2 ชุมชนขึ้นไป หรือมีเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดําเนินงานทั้ง

จากองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในรูปของนิติบุคคลรวมอยางนอย 2 เครือขาย 

หรือมีผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการเปนรูปธรรมมหีลักฐานชัดเจน     

 4. กรณีโครงการที่ยื่นขอเปนโครงการประเภทกอใหเกิดรายได หากโครงการนั้นยัง

ดําเนินการไมเสร็จสิ้นหรือยังไมปดโครงการ สามารถยื่นเพ่ือเสนอใหพิจารณาไดโดยจะคิดตามรายไดที่

เกิดขึ้นในชวงรอบการประเมิน ดังนี ้

4.1 กลุมขาราชการ จะตองมีงบประมาณโครงการอยางนอย 2,500,000 บาท 

ตอรอบการประเมิน 6 เดือน 

4.2 กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองรวมงบประมาณโครงการอยางนอย 

5,000,000 บาท ตอรอบการประเมิน 1 ป 

5. เปนโครงการที่ดําเนินตามนโยบายรัฐบาล หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน หรืออ่ืนๆ ที่

นอกเหนือจากนี้ ซึ่งอธิการบดีเห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการ 
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ทั้งนี้ บุคลากรตําแหนงวิชาการหากตองการเปลี่ยนประเภทภาระงานจากกลุมอายุงานไม

เกิน 5 ป หรือกลุมอายุงานมากกวา 5 ป เปนกลุมเนนบริการวิชาการ จะตองยื่นเสนอโครงการบริการ

วิชาการตอสวนงานเพ่ือพิจารณา หากสวนงานเห็นชอบก็จะเสนอเรื่องไปยังศูนยบริการวิชาการ โดย

ศูนยบริการวิชาการจะพิจารณาและเสนอเรื่องตอคณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพ่ือพิจารณา หากมีมติอนุมัติบุคลากรตําแหนง

วิชาการจะสามารถเปลี่ยนเปนประเภทภาระงานกลุมเนนบริการวิชาการไดตั้งแตวันที่อนุมัติ โดย

คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะ

เปนผูกําหนดสัดสวนภาระงานและภาระงานขั้นต่ําให และเมื่อครบระยะเวลาสิ ้นสุดโครงการ 

บุคลากรตําแหนงวิชาการจะตองกลับไปอยูในประเภทภาระงานเดิม ดังภาพประกอบที่ 4.2 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

ภาพประกอบที ่4.2 แสดงการเปลี่ยนภาระงานจากกลุมอายุงานไมเกิน 5 ป หรือกลุมอายุงานมากกวา  

5 ป เปนกลุมเนนบริการวิชาการ  

 บุคลากรตําแหนงวิชาการ 

- กลุมอายุงานไมเกิน 5 ปหรือ 

- กลุมอายุงานมากกวา 5 ป 

สวนงาน 

 

ศูนยบรกิารวิชาการ 

 

คณะกรรมการพิจารณา 

ภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากร ม.อ. 

เปล่ียนประเภทภาระงาน 

กลุมเนนบริการวิชาการ 

ส้ินสุดโครงการกลับไปเปน

ประเภทภาระงานเดิม 

ดําเนินการยื่นเสนอโครงการบริการวิชาการ 

ดําเนินการพิจารณา 

1. หากอนุมัติ เสนอเร่ืองไปยังศูนยบริการวิชาการ 

2. หากไมอนุมัติ บุคลากรตําแหนงวิชาการจะตองอยูในประเภทภาระงานเดิม  

พิจารณาและเสนอเร่ืองตอไปยังคณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) บริการ

วิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดําเนินการพิจารณา 

1. หากอนุมัติ คณะกรรมการดําเนินการฯ กําหนดสัดสวนภาระงาน  

   และภาระงานขั้นตํ่าใหกับบุคลากรตําแหนงวิชาการ 

2. หากไมอนุมัติ บุคลากรตําแหนงวิชาการจะตองอยูในประเภทภาระงานเดิม  

บุคลากรตําแหนงวิชาการเปล่ียนประเภทภาระงานจากประเภทภาระงานเดิมเปน

กลุมเนนบริการวิชาการ ต้ังแตวันที่คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน (track) 

บริการวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอนุมัติ 
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4.3 การจัดทําขอตกลงภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ 

4.3.1 การจัดทําขอตกลงภาระงานในระบบ TOR Online 

  การทําขอตกลงภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ กําหนดใหทําขอตกลงภาระงานใน

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online) และใหกรอกขอมูลในระบบ HRMIS หัวขอภาระงาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย  

การดําเนินการจัดทําขอตกลงในระบบ TOR Online เริ่มตนโดยเจาหนาท่ีสวนงาน

จะตองยืนยันขอมูลอายุงาน และประเภทภาระงานในระบบ Competency Online ใหเรียบรอยกอน 

จากนั้นบุคลากรตําแหนงวิชาการจึงจะสามารถเขาไปทําขอตกลงภาระงานในระบบ TOR Online โดย

เลือกตนแบบใบประเมินซึ่งระบบ TOR Online ไดกําหนดสัดสวนภาระงาน และภาระงานขั้นต่ําตาม

ประเภทภาระงานมาใหในเบื้องตน :ข้ันตอนนี้บุคลากรตําแหนงวิชาการสามารถปรับเปลีย่นสัดสวนภาระงาน

ได โดยภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอ่ืนๆ ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงาน

อ่ืนๆ รวมกันเปน 100% โดยภาระงานข้ันต่ําของพนักงานมหาวิทยาลัยรวมกันจะตองไมต่ํากวา 20 LU 

ตอป และภาระงานขั้นต่ําของขาราชการรวมกันจะตองไมต่ํากวา 10 LU ตอรอบการประเมิน  เพ่ือเสนอ

ตอผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาอนุมัติการทําขอตกลงในระบบ TOR Online ดังภาพประกอบที่ 4.3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.3 แสดงข้ันตอนการจัดทําขอตกลงภาระงานในระบบ TOR Online 

ยืนยนัขอมูลอายุงานและประเภทภาระงานในระบบ Competency Online 

1. เลือกตนแบบใบประเมินในระบบ TOR Online ระบบจะสรางใบประเมินโดยมสีดัสวน 

   ภาระงานและภาระงานขัน้ตํ่าตามประเภทภาระงานที่ไดกําหนดไวมาให 

2. ดําเนินการกําหนดสัดสวนภาระงาน โดยภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและผลงาน 

   วิชาการอื่นๆ ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานอื่นๆ รวมกันเปน 100% 

3. ดําเนินการกําหนดภาระงานขั้นตํ่า โดยภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

    อื่นๆ ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานอื่นๆ รวมกัน ดังน้ี 

3.1 พนักงานมหาวิทยาลัย ไมตํ่ากวา 20 LU ตอป 

3.2  ขาราชการ ไมตํ่ากวา 10 LU ตอรอบการประเมิน 

พิจารณาอนุมัติการทําขอตกลงภาระงานในระบบ TOR Online 

เจาหนาที่สวนงาน 

บุคลากรตําแหนง

วิชาการ 

ผูบังคบับัญชาชั้นตน 
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4.3.2 การจัดทําขอตกลงภาระงานเปนเอกสาร 

การจัดทําขอตกลงภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 

กําหนดใหบุคลากรตําแหนงวิชาการตองทําขอตกลงภาระงานในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(TOR Online) เวนแตบุคลากรตําแหนงวิชาการดังตอไปนี้ ใหทําขอตกลงเปนเอกสารเสนอตอ

ผูบังคบับัญชา โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

1 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมถึง 1 ป ไดแก 

1.1 กรณีบรรจุใหมอยูระหวางการทดลองปฏิบัติงาน 

1.2 กลับจากลาศึกษาตอ หรือ ลาไปเพิ่มพูนความรู 

1.3 อยูระหวางการลาศึกษาตอโดยใชเวลาบางสวนซึ่งไมไดรับมอบหมายวิชาสอน 

1.4 ไมมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล 

1.5 ไมมีนวัตกรรมการเรียนรู 

1.6 ไมมีผลงานวิชาการ และกรณอีื่นๆ 

2. มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 1 ป แตสวนงานไมไดมอบหมายวิชาสอนให 

3. ปวย และไมสามารถทําขอตกลงภาระงานในระบบ TOR Onlineได โดยใหอยูในดุลยพินิจของ

ผูบังคบับัญชา 

4. ผูบริหารตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดีหรือหัวหนาสวนงานที่มีฐานะเทียบเทา

คณะขึ้นไป ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงานที่เทียบทา

ภาควิชา ผูชวยคณบดี และผูชวยผูอํานวยการเมื่อพนจากตําแหนงบริหารใหระยะเวลา 2 ป 

หลังพนจากตําแหนง ใหทําขอตกลงภาระงานในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ( TOR Online) 

ในตนรอบประเมินถัดไป 

5. บุคลากรตําแหนงวิชาการที่จะเกษียณอายุในปงบประมาณนั้น ๆ 

6. ตําแหนงอาจารยนักวิจัย อาจารยชาวตางประเทศ อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

บุคลากรตําแหนงวิชาการสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

7. บุคลากรที่ไดรับการพิจารณาใหอยูในประเภทภาระงานบริการวชิาการ 

8. ประเด็นอ่ืนๆ ที่นอกเหนือใหสวนงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
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4.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม่ือบุคลากรตําแหนงวิชาการทําขอตกลงภาระงาน และเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา

อนุมัติขอตกลงรวมกันแลว ในข้ันตอนตอไปตองรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ซึ่งระบบ TOR Online 

จะดึงขอมูลภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการและขอมูลตางๆมาประมวลผล ดังภาพประกอบที่ 4.4 

ดังนี้  

4.4.1 ขอมูลภาระงาน (ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่นๆ 

ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานอ่ืนๆ) ซึ่งบุคลากรตําแหนงวิชาการตองเขาไปกรอกขอมูลใน

ระบบ HRMIS หัวขอภาระงาน (HRMIS : https://hrmis.psu.ac.th)  โดยขอมูลภาระงานสอน ภาระ

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานอื่นๆ จะถูกคํานวณเปน

หนวยภาระงานตามบัญชี เทียบภาระงานอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย แนบทายประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่ง

นํามาคํานวณเปนคะแนนผลการปฏิบัติงานตามสูตรการคํานวณ 

4.4.2 ขอมูลผลงานวิชาการ (บทความวิจัย อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หนังสือหรือ

ตํารา ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะหรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

บุคลากรตําแหนงวิชาการตองเขาไปกรอกในระบบระบบHRMIS หัวขอผลงานวิชาการ (HRMIS : 

https://hrmis.psu.ac.th)  เชน ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน วารสาร ปที่ตีพิมพ ฐานขอมูลที่ตีพิมพ

เปนตน โดยขอมูลผลงานวิชาการจะไมถูกนํามาคํานวณเปนคะแนน แตเปนเงื่อนไขในการวัดระดับผล

การประเมินหากมีคะแนนประเมินรวม 90 คะแนนขึ้นไป และมีผลงานวิชาการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พ.ศ. 2562 จะไดรับผลการประเมินในระดับดีเดน 

4.4.3 ขอมูลนวัตกรรมการเรียนรู บุคลากรตําแหนงวิชาการตองกรอกขอมูล

นวัตกรรมการเรียนรูในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online) โดยตรง ซึ่งหากมีนวัตกรรม

การเรียนรูตามเอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 กําหนด จะนํามาบวกเปนคะแนน

ผลการปฏิบัติงานให โดยไมเพ่ิมตัวหารในสูตรการคํานวณ 
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4.4.4 ขอมูลการพัฒนาตนเอง บุคลากรตําแหนงวิชาการตองกรอกขอมูลการ

พัฒนาตนเองในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online) โดยตรง ซึ่งระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (TOR Online) จะประมวลผลขอมูลการพัฒนาตนเองมารายงานใหกับบุคลากรตําแหนง

วิชาการไดทราบ โดยไมนํามาคิดคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

4.4.5 ขอมูลประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา เปนขอมูลที่ไดจากการที่นักศึกษา

ประเมินผลการสอนของอาจารยในระบบ PSU-TES (https: tes.psu.ac.th) โดยระบบประเมินผล

การปฏิบัติงาน (TOR Online) จะไปประมวลผลขอมูลประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา มารายงาน

ใหกับบุคลากรตําแหนงวิชาการไดทราบ โดยไมนํามาคิดคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

4.4.6 ขอมูลผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป เปนขอมูลที่ระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (TOR Online) ประมวลผลขอมูลจากระบบ HRMIS หัวขอผลงานวิชาการ (HRMIS : 

https://hrmis.psu.ac.th) ซึ่งรายงานขอมูลผลงานวิชาการทุกประเภทยอนหลัง 5 ป ใหกับบุคลากร

ตําแหนงวิชาการไดทราบ โดยไมนํามาคิดคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.4 แสดงระบบ TOR Online ดึงขอมูลภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการและ 

  ขอมูลตางๆ มาประมวลผล  

ระบบประเมิน 

การสอน 

ของอาจารยโดยนกัศึกษา 

บคุลากรตําแหนง

วิชาการ 

กรอกขอมูลภาระงาน

และผลงานวิชาการ 1. ภาระงาน (LU) 

2. ผลงานวิชาการ 

(https://hrmis.psu.ac.th) 

ระบบ HRMIS 

นักศึกษา 

 (https://tes.psu.ac.th) 

ประเมินผลการสอน 

 (https://tor.psu.ac.th) 

ระบบ TOR Online 

กรอกขอมูลนวัตกรรมการเรียนรู และ 

ดึงขอมูลภาระงาน และผลงานวิชาการ 

ดึงขอมูลประเมินผลการสอน 

กรอกขอมูลการพัฒนาตนเอง ในระบบ TOR Online 
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4.5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนสุดทายกอนการประกาศคะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรไดรับทราบ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานมีเรื่องที่เกี่ยวของ คือ การ

ประเมินภาระงานตามขอตกลง การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

4.5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (TOR) และการประเมินพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน (Competency) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (TOR) และการประเมินพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน (Competency) มีการประเมิน 3 สวน คือ 

(1) การประเมินภาระงานอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย ไดแกภาระงานสอน ภาระ

งานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานอื่นๆ กําหนดสัดสวนเปน 

100% และใหปรับสัดสวนลดลงเหลือ 80% 

(2) การประเมินภาระงานที่สวนงานกําหนด สําหรับการประเมินในสวนนี้ กําหนดให

พนักงานมหาวิทยาลัยมีการประเมินปละ 2 ครั้ง สัดสวน 10% ตอครั้ง และขาราชการมีการประเมินปละ 

2 ครั้ง สัดสวน 20% ตอครั้ง 

(3) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Competency) สัดสวน 20% ตอครั้ง 

โดยการประเมินภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย ตามขอ (1) และ

การประเมินภาระงานท่ีสวนงานกําหนด ตามขอ (2) รวมกันเปน 100% และปรับสัดสวนลดลงเหลือ 

80% แลวนําไปรวมกับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Competency) ตามขอ (3) อีก 

20% รวมเปน 100% 
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4.5.2 รอบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รอบประเมินผลการปฏิบัติงานในระหวางที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปด-ปด ภาค

การศึกษาตามภูมิภาคอาเซียนตามปกติจะมีระยะเวลาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคมปที่แลว ถึงวันที่ 31 

กรกฏาคมปปจจุบัน และเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่องยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 โดยใหเลื่อน

กําหนดการเปด-ปดภาคการศึกษาตามภูมิภาคอาเซียนเปนการเปด-ปดภาคการศึกษาตามชวงเวลา

เดิมตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับการเปด-ปดภาคการศึกษาใหม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 จึง

ไดกําหนดรอบประเมินผลการปฏิบัติงานใหม ดังนี้ ป 2563 ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  ป 2564 ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2564 

ป 2565 ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 และตั้งแตป 2566 เปนตนไป 

รอบประเมินจะมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายนปที่แลว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมปปจจุบัน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง รอบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแตป 2563 – ป 2566 

เปนตนไป แสดงไดดังตารางที่ 4.8  

ตารางที่ 4.8 แสดงรอบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแตป 2563 -ป 2566 เปนตนไป 

รอบประเมิน ระยะเวลา 

ป 2563 1 ส.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2563   (11 เดือน) 

ป 2564 1 ก.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2564   (11 เดือน) 

ป 2565  1 มิ.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2565   (12 เดือน) 

ป 2566 เปนตนไป 1 มิ.ย. ปที่แลว ถึง 31 พ.ค.ปปจจุบัน  (12 เดือน) 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ เนื่องจากมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง รอบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตั้งแตป 2563 – ป 2566 เปนตนไป 

แสดงไดดังตารางที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงรอบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตั้งแตป 2563 - ป 2566 เปนตนไป 

รอบประเมิน 
ระยะเวลา 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

ป 2563 1 ส.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 

(5 เดือน) 

1 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 

(6 เดือน) 

ป 2564 1 ก.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563 

(5 เดือน) 

1 ธ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2564 

(6 เดือน) 

ป 2565 1 มิ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 

(6 เดือน) 

1 ธ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565 

(6 เดือน) 

ป 2566 เปนตนไป 1 มิ.ย. ถึง 30 พ.ย. ปที่แลว 

(6 เดือน) 

1 ธ.ค. ปที่แลว ถึง 31 พ.ค.ปปจจุบัน 

(6 เดือน) 

  

4.6 สูตรคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (TOR) 

หลักการคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (TOR) เกิดจากแนวคิดที่วา ตองการ

ใหบุคลากรตําแหนงวิชาการปฏิบัติงานกระจายไปในทุกภาระงาน ไดแกภาระงานสอน ภาระงานวิจัย

และผลงานทางวิชาการอื่นๆ ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานอ่ืนๆ โดยไมมุงเนนภาระงานใดภาระงาน

หนึ่งมากเกินไปจนไมสามารถปฏิบัติภาระงานอ่ืนๆที่เหลือได  ดังนั้น หลักการคํานวณคะแนนจึงไม

สามารถนําคะแนนประเมินในแตละภาระงานมาเฉลี่ยกันได และใหถือวาการปฏิบัติงานไดตาม

ขอตกลงคิดคะแนนใหเปน 75% โดยมีสูตรคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (TOR) ดัง

ภาพประกอบที ่4.5         

ภาพประกอบที่ 4.5 แสดงสูตรคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (TOR) 

ที่มา : รองศาสตราจารย ดร.วรายุ บุญปกครอง ผูจัดทํา 

   

  

คะแนนแตละภาระงาน = ( 1 - 0.25 LU ที่ปฏิบัตไิดจริง หารดวย LU ตามขอตกลง ) x สัดสวนแตละภาระงาน 
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จากสูตรคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (TOR) ขางตน แสดงหลักการคาํนวณ

คะแนนผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (TOR) ดวยกราฟ Exponential ไดดังภาพประกอบท่ี 4.6 

โดยบุคลากรตําแหนงวิชาการปฏิบัติงานไดตามขอตกลงภาระงานขั้นต่ําหรือเรียกวาปฏิบัติงาน

ได 1 เทา ไดคะแนนประเมิน TOR 75 คะแนน หากปฏิบัติงานไดมากกวาขั ้นต่ําเปน 2 เทา 

คะแนนประเมิน TOR จะไดประมาณ 93 คะแนน หากปฏิบัติงานไดมากกวาขั้นต่ําเปน 3 เทา 

คะแนนประเมิน TOR จะไดประมาณ 98 คะแนน หากปฏิบัติงานไดมากกวาขั้นต่ําเปน 4 เทา 

คะแนนประเมิน TOR จะไดประมาณ 99 คะแนน หากปฏิบัติงานไดมากกวาขั้นต่ําเปน 5 เทา 

คะแนนประเมิน TOR จะไดเพ่ิมข้ึนจาก 99 คะแนนไปเรื่อยๆ แตจะไมไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่ง

จะเห็นไดวาการปฏิบัติงานไดมากกวาภาระงานข้ันต่ําเปน 4 เทา คะแนนประเมินที่ไดจะเพิ่มขึ้น

กวาเดิมเล็กนอย เนื่องจากสูตรการคํานวณไดคํานวณตามหลักการที่วา ตองการใหบุคลากรตําแหนง

วิชาการปฏิบัติงานกระจายไปในทุกภาระงาน และคะแนนในแตละภาระงานไมสามารถนํามาเฉลี่ยกันได 

ภาพประกอบที่ 4.6 กราฟ Exponential แสดงหลักการคาํนวณคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามขอตกลง (TOR)  

ทีม่า : รองศาสตราจารย ดร.วรายุ บุญปกครอง ผูจัดทํา 
 

  

5 

3 
8 9 
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4.7 การคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานทั้งหมด 

การคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานท้ังหมด โดยปกติระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(TOR Online) จะคํานวณคะแนนมาให ซึ่งบุคลากรตําแหนงวิชาการและผูที่เก่ียวของก็สามารถ

ตรวจสอบการคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานดวยตนเองโดยใชสูตรการคํานวณทีกํ่าหนด  

การคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานทั้งหมดมีข้ันตอน คือ คํานวณคะแนนจาก 4 ภาระงาน 

และนําคะแนนทุกภาระงานมารวมกันแลวปรับสัดสวนใหลดลงเหลือ 80% นําคะแนนที่ไดจากการ

ปรับลดสัดสวนมารวมกับผลการประเมินภาระงานที่สวนงานกําหนด แลวปรับสัดสวนลดลงใหเหลือ 

80% อีกครั้ง จะไดคะแนนผลการปฏิบัติงาน (TOR) สัดสวน 80% จากนั้นนําคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

(TOR) มารวมกับคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Competency) สัดสวน 20% จึงจะเปนคะแนนผล

การปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมด 100% ดังตารางท่ี 4.10 โดยมีการพิจารณาผลการประเมินดังนี ้

(1) คะแนนประเมินในแตละภาระงานไมสามารถนํามาเฉลี่ยกันได 

(2) บุคลากรตําแหนงวิชาการจะตองปฏิบัติงานทุกภาระงานไมต่ํากวาเกณฑข้ันต่ําที่กําหนด  

 และภาระงานรวมกันตองไมนอยกวา 20 LU ตอป 

(3) บุคลากรตําแหนงวิชาการ จะตองมีคะแนนประเมินรวม 90 คะแนนขึ้นไปและมีผลงาน

ทางวิชาการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การ

กําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 

จึงจะไดรับผลการประเมินในระดับดีเดน 

 หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การ

กําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 

นับผลงานยอนหลัง 3 ปตามรอบประเมินประกอบดวยผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1. บทความวิจัย กําหนดใหบุคลากรตําแหนงวิชาการที่อยูกลุมสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีและกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ จะตองตีพิมพผลงานใน

ฐานขอมูล WoS และบุคลากรตําแหนงวิชาการกลุมสาขามมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรจะตองตีพิมพผลงานในฐานขอมูล WoS หรือ Scopus 

2. อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร จะนับเปนผลงานเมื่อไดรับการจดทะเบียนแลว 

3. หนังสือหรือตําราใหนับรวม Book Chapert ได 

4. ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
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ตารางที่ 4.10 แสดงข้ันตอนการคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานทั้งหมด 

ขัน้ตอนท่ี การคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

1 - ใชสูตรคํานวณคะแนนจาก 4 ภาระงาน ไดแก สอน งานวิจัยและผลงานวิชาการอ่ืนๆ  

  บริการวิชาการ และภาระงานอ่ืนๆ 

- ภาระงานสอน ในหัวขอนวัตกรรมการเรียนรู หากมีนวัตกรรมการเรียนรูจะบวก 

  LU เพ่ิมใหตามระดับที่ปฏิบัติไดโดยไมเพิ่มตัวหาร 

- ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ  ในหัวขอผลงานวิชาการ จะไมนํามาคิด 

  เปนคะแนน แตจะใชเปนเงื่อนไขประกอบการไดระดับการประเมินดีเดน 

2 นําคะแนนรวม 4 ภาระงานจากขั้นตอนที่ 1 คูณ 80% 

3 นําคะแนนรวมทุกภาระงานท่ีปรับลดสัดสวนแลวในขั้นตอนที่ 2 บวกกับคะแนน

ประเมินภาระงานท่ีสวนงานกําหนด 

4 นําคะแนนภาระงานท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 3 คูณ 80% 

(จะไดคะแนนผลการปฏิบัติงาน TOR ในสวน 80%) 

5 นําคะแนนผลงานการปฏิบัติงาน TOR ในขั้นตอนท่ี 4 รวมกับ คะแนนพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน (Competency) 20% 

(จะไดคะแนนผลการปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมด คิดเปน 100%) 
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 4.7.1 ตัวอยางแสดงการคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยระดับดีเดน 

ตัวอยาง กําหนดขอมูลเปนประเภทภาระงานอายุงานมากกวา 5 ป เนนการสอน เมื่อคํานวณ

ตามสูตรการคํานวณผลการปฏิบัติงาน (TOR) จะไดคะแนน TOR 80% เทากับ 71.19 คะแนน 

เมื่อนํามารวมกับคะแนน Competency อีก 20 คะแนน จะไดคะแนนรวมท้ังหมด 91.19 คะแนน 

มีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน เนื่องจากเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด คือ มีคะแนนประเมิน

รวม 90 คะแนนขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการจํานวน 1 รายการ ดังตารางที่ 4.11 

ตารางที่ 4.11 แสดงการคาํนวณคะแนนผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยระดับดีเดน 

ภาระงาน สัดสวน LU ตามขอตกลง LU ที่ปฏิบัติไดจริง คะแนน 

1.สอน 60 12 (19+1) = 20 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟐𝟎

𝟏𝟐) *60 = 54.05 

 1.1 ภาระงานสอน  19  

 1.2 นวัตกรรมการเรียนรู  1  

2.วิจัยและผลงานวิชาการ 25 5 5 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟓

𝟓) *25 = 18.75 

 2.1 ภาระงานวจิัยและผลงานทาง 

      วิชาการอื่นๆ 
 5  

  2.2 ผลงานวิชาการ (3ป : 1ผลงาน)  1 รายการ  

3. บริการวิชาการ 10 2 3 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟑

𝟐) *10 = 8.75 

  3.1 ภาระงานบริการ วิชาการ  3  

4. อื่นๆ 5 1 2 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟐

𝟏) *5 = 4.69 

 4.1 ภาระงานอื่นๆ  2  

5.รวมคะแนนขอ(1+2+3+4)   
(54.05+18.75+8.75+4.69) 

=86.24 

6.รวมคะแนนขอ(1+2+3+4)*80% 100 20 30 (86.24*80%) = 68.99 
    

7. สวนงานประเมิน 20   (10+10) = 20 

  7.1 ประเมินครั้งท่ี 1 (10 คะแนน)   10 

  7.2 ประเมินครั้งท่ี 2 (10 คะแนน)   10 
    

8. คะแนน TOR รวม ขอ(6+7)   (68.99+20) = 88.99 

9. คะแนน TOR 80% (ขอ 8*80%)   (88.99*80%) = 71.19 
     

10.คะแนน Competency 20   = 20 
     

คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน(ขอ9+10) 100   (71.19+20) = 91.19 

สรุป   คะแนนผลการปฏิบัติ 91.19 คะแนน และมีผลงานวิชาการ 1 รายการ   ผลการประเมินอยูในระดับดีเดน 
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4.7.2 ตัวอยางแสดงการคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยระดับดีมาก 

ตัวอยาง กําหนดขอมูลเปนประเภทภาระงานอายุงานมากกวา 5 ป เนนการสอน เมื่อคํานวณ

ตามสูตรการคํานวณผลการปฏิบัติงาน (TOR) จะไดคะแนน TOR 80% เทากับ 71.19 คะแนน 

เมื่อนํามารวมกับคะแนน Competency อีก 20 คะแนน จะไดคะแนนรวมท้ังหมด 91.19 คะแนน 

มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก เนื่องจากไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด คือ มีคะแนนประเมิน

รวม 90 คะแนนขึ้นไป และไมมีผลงานทางวิชาการ ดังตารางที่ 4.12 

ตารางที ่4.12 แสดงการคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับดีมาก 

ภาระงาน สัดสวน LU ตามขอตกลง LU ที่ปฏิบัติไดจริง คะแนน 

1.สอน 60 12 (19+1) = 20 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟐𝟎

𝟏𝟐) *60 = 54.05 

 1.1 ภาระงานสอน   19  

 1.2 นวัตกรรมการเรียนรู   1  

2.วิจัยและผลงานวิชาการ 25 5 5 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟓

𝟓) *25 = 18.75 

  2.1 ภาระงานวิจัยและผลงานทาง 

       วิชาการอ่ืนๆ 
  5  

  2.2 ผลงานวิชาการ (3ป : 1ผลงาน)   -  

3. บริการวิชาการ 10 2 3 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟑

𝟐) *10 = 8.75 

  3.1ภาระงานบริการ วิชาการ   3  

4. อื่นๆ 5 1 2 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟐

𝟏) *5 = 4.69 

 4.1 ภาระงานอื่นๆ   2  

5.รวมคะแนนขอ(1+2+3+4)    
(54.05+18.75+8.75+4.69) 

=86.24 

6.รวมคะแนนขอ(1+2+3+4)*80% 100 20 30 (86.24*80%) = 68.99 
     

7. สวนงานประเมิน 20   (10+10) = 20 

  7.1 ประเมินครั้งท่ี 1 (10 คะแนน)    10 

  7.2 ประเมินครั้งท่ี 2 (10 คะแนน)    10 
     

8. คะแนน TOR รวม ขอ(6+7)    (68.99+20) = 88.99 

9. คะแนน TOR 80% (ขอ 8*80%)    (88.99*80%)= 71.19 
     

10.คะแนน Competency 20   = 20 
     

คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน(ขอ 9+10) 100   (71.19+20) = 91.19 

 ปผสรุป   คะแนนผลการปฏิบัติ 91.19 คะแนน และไมมผีลงานวิชาการ   ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
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4.7.3 ตัวอยางแสดงการคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานขาราชการระดับดีเดน 

ตัวอยาง กําหนดขอมูลเปนประเภทภาระงานอายุงานมากกวา 5 ป เนนการสอน เมื่อคํานวณ

ตามสูตรการคํานวณผลการปฏิบัติงาน (TOR) จะไดคะแนน TOR 80% เทากับ 76.49 คะแนน 

เมื่อนํามารวมกับคะแนน Competency อีก 20 คะแนน จะไดคะแนนรวมท้ังหมด 96.49 คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับดีเดน เนื่องจากเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด คือ มีคะแนนประเมินรวม 

90 คะแนนขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการจํานวน 1 รายการ ดังตารางที่ 4.13 

ตารางที ่4.13 แสดงการคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานขาราชการ ระดับดีเดน 

ภาระงาน สัดสวน LUตามขอตกลง LU ที่ปฏิบัติไดจริง คะแนน 

1.สอน 60 6 (11+1) = 12 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟏𝟐

𝟔 ) *60 = 56.25 

1.1 ภาระงานสอน   11  

1.2 นวัตกรรมการเรียนรู   1  

2.วิจัยและผลงานวิชาการ 25 2.5 5 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟓

𝟐.𝟓)*25 = 23.44 

2.1 ภาระงานวิจัยและ 

     ผลงานวิชาการอื่นๆ 
  5  

2.2 ผลงานวิชาการ (3ป : 1ผลงาน)   1 รายการ   

3. บริการวิชาการ 10 1 3 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟑

𝟏) *10 = 9.84 

3.1 ภาระงานบริการวิชาการ   3  

4. อื่นๆ 5 0.5 2 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟐

𝟎.𝟓) *5 = 4.98 

4.1 ภาระงานอื่นๆ   2  

5.รวมคะแนนขอ(1+2+3+4)    
(56.25+23.44+9.84+4.98) 

=94.51 

6.รวมคะแนนขอ(1+2+3+4)*80% 100 10 22 (94.51*80%) = 75.61 
     

7. สวนงานประเมิน (20 คะแนน) 20   (10+10) = 20 
     

8. คะแนน TOR รวม ขอ(6+7)    (75.61+20) = 95.61 

9. คะแนนTOR 80% (ขอ 8*80%)    (95.61*80%) = 76.49 
     

10.คะแนน Competency 20   = 20 
     

คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน(ขอ 9+10) 100   (76.49+20) = 96.49 

สรุป   คะแนนผลการปฏิบัติ 96.49 คะแนน และมีผลงานวิชาการ 1 รายการ   ผลการประเมินอยูในระดับดีเดน 
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4.7.4 ตัวอยางแสดงการคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานขาราชการระดับดีมาก 

ตัวอยาง กําหนดขอมูลเปนประเภทภาระงานอายุงานมากกวา 5 ป เนนการสอน เมื่อคํานวณ

ตามสูตรการคํานวณผลการปฏิบัติงาน (TOR) จะไดคะแนน TOR 80% เทากับ 76.49 คะแนน 

เมื่อนํามารวมกับคะแนน Competency อีก 20 คะแนน จะไดคะแนนรวมทั้งหมด 96.49 คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก เนื่องจากไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด คือ มีคะแนนประเมิน

รวม 90 คะแนนขึ้นไป แตไมมีผลงานทางวิชาการ ดังตารางท่ี 4.14  

ตาราง 4.14 แสดงการคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานขาราชการ ระดับดีมาก 

ภาระงาน สัดสวน LUตามขอตกลง LU ท่ีปฏิบัติไดจริง คะแนน 

1.สอน 60 6 (11+1) = 12 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟏𝟐

𝟔 ) *60 = 56.25 

1.1 ภาระงานสอน   11  

1.2 นวัตกรรมการเรียนรู   1  

2.วิจัยและผลงานวิชาการ 25 2.5 5 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟓

𝟐.𝟓)*25 = 23.44 

2.1 ภาระงานวิจัยและ 

     ผลงานวิชาการอื่นๆ 
  5  

2.2 ผลงานวิชาการ (3ป : 1ผลงาน)   -  

3. บริการวิชาการ 10 1 3 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟑

𝟏) *10 = 9.84 

3.1 ภาระงานบริการวิชาการ   3  

4. อื่นๆ 5 0.5 2 (𝟏 − 𝟎. 𝟐𝟓
𝟐

𝟎.𝟓) *5 = 4.98 

4.1 ภาระงานอื่นๆ   2  

5.รวมคะแนนขอ(1+2+3+4)    
(56.25+23.44+9.84+4.98) 

=94.51 

6.รวมคะแนนขอ(1+2+3+4)*80% 100 10 22 (94.51*80%) = 75.61 

     

7. สวนงานประเมิน (20 คะแนน) 20   (10+10) = 20 
     

8. คะแนน TOR ขอ(6+7)    (75.61+20) = 95.61 

9. คะแนนTOR 80% (ขอ 8*80%)    (95.61*80%) = 76.49 
     

10.คะแนน Competency 20   = 20 
     

คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน(ขอ 9+10) 100   (76.49+20) = 96.49 

สรุป   คะแนนผลการปฏิบัติ 96.49 คะแนน และไมมีผลงานวิชาการ   ผลการประเมินอยูในระดับดมีาก 
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บทที่ 5 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนา  

การปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องการกําหนดภาระงานบุคลากร

ตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดและเงื่อนไขคอนขางซับซอน

ในการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรตําแหนงวิชาการรวมทั้งเจาหนาที่ของสวนงานไม เขาใจถึง

วัตถุประสงคและรายละเอียดในการการคํานวณอายุงาน การเปลี่ยนประเภทภาระงานการกําหนด

สัดสวนภาระงานและภาระงานขั้นต่ํา การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ผูจัดทําคูมือมีความเห็น เก่ียวกับปญหา อุปสรรค แนวทางในการแกไขและพัฒนาการกําหนด

ภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ ดังนี ้

5.1 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนาการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนง

วิชาการ 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนา 

1. การคํานวณอายุงาน 

 1.1 ไมเขาใจวิธีการคํานวณอายงุานเพ่ือนําไป

กําหนดประเภทภาระงาน  

  

1.2 ขอมูลอายุงานที่ระบบประมวลผลมาให

เบื้องตนมีความผิดพลาด 

     

 

   

 

 

 

1.1 จัดทําตัวอยางวิธีการคํานวณอายุงาน โดยมี

การยกตัวอยางการคํานวณอายุงานเปนกรณี

ตางๆ 

 1.2 เจาหนาที่สวนงานดําเนินการตรวจสอบ

ขอมูลประวัติของบุคลากรตําแหนงวิชาการ เชน

ขอมูลการลาไปศึกษา ลาไปเพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการ ลาไปปฏิบัติงานองคการระหวาง

ประเทศ หากพบขอมูลไมถูกตอง ใหดําเนินการ

แกไขใหถูกตองกอนจะถึงรอบการประเมิน 

เพ่ือใหระบบสามารถคํานวณอายุงานเบื้องตนได

อยางถูกตอง 
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ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนา 

2. การเปล่ียนประเภทภาระงาน 

 2.1 ไมเขาใจถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนประเภท

ภาระงาน 

 
 

2.2 การเปลี่ยนประเภทภาระงานจากกลุมอายุ

งานไมเกิน 5 ป เปนกลุมอายุงานเกิน 5 ป ไม

สอดคลองกับอายุงานที่ ไดปฏิบัติ งานจริ ง 

เนื่องจากบางคนมีอายุงานมากกวา 5 ปไป

แลวแตไมสามารถเปลี่ยนได  เพราะอยู ใน

ประเภทภาระงานเดิมไมครบ 2 ป 

 

2.1 จัดทําตัวอยางกรณีการเปลี่ยนประเภทภาระ

งานยกตัวอยางประกอบ โดยมี Flowchart แสดง

ขั้นตอนการเปลี่ยนประเภทภาระงาน  

2.2 แกไขประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่องการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนง

วิชาการ พ.ศ. 2562 โดยยกเวนกรณีอยูในกลุม

อายุงานไมเกิน 5 ป ตอมามีอายุงานเกิน 5 ป ให

สามารถเปลี่ยนประเภทภาระงานเปนกลุมอายุ

งานมากกวา 5 ปไดในรอบการประเมินถัดไป

โดยไมตองอยูในประเภทภาระงานเดิมจนครบ 2 ป 

3. การกําหนดสัดสวนภาระงานและภาระงาน 

   ขั้นต่ํา 

   บุคลากรตําแหนงวิชาการจะตองกําหนด

สัดสวนภาระงาน และภาระงานขั้นต่ําทั้ง 2 สวน 

เนื่องจากสัดสวนภาระงาน และภาระงานข้ันต่ํา

ยังไมมีความสอดคลองกันในดานของตัวเลขที่

กําหนด 

 

 

   แกไขประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่องการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนง

วิชาการ พ.ศ. 2562 โดยจัดทําตัวเลขของ

สัดสวนภาระงาน และภาระงานข้ันต่ําใหมีความ

สอดคลองกัน  
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ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนา 

4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรตําแหนงวิชาการไมทราบรายละเอียด 

และขั้นตอนที่จะตองดําเนินการกอนการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานในระบบ TOR Online ทําให

ขอมูลผลการปฏิบัติงานที่ระบบ TOR Online 

ประมวลผลมาใหเกิดความผิดพลาด 

 

 

จัดทํา Flow chart อธิบายการทํางานของระบบ 

TOR Online ในการประมวลผลขอมูลจากระบบ

ฐานขอมูลที่เก่ียวของเพ่ือนํามารายงานผลการ

ปฏิบัติงาน และอธิบายถึงรายละเอียดที่บุคลากร

ตําแหนงวิชาการจะตองดําเนินการกรอกขอมูลใน

ระบบตางๆ กอนจะรายงานผลการปฏิบัติงานใน

ระบบ TOR Online 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีสูตรการ

คํานวณที่ยุงยากและซับซอน ซึ่งหากบุคลากร

ตําแหนงวิชาการตองการคิดคะแนนประเมิน

ดวยตนเองก็จะตองทําการคาํนวณหลายข้ันตอน 

 

ดําเนินการจัดทํา template การคํานวณโดยใช

โปรแกรม excel เผยแพรในเว็บไซตกองการ

เจาหนาที่ เพ่ือใหบุคลากรตําแหนงวิชาการและ

ผูที่ เกี่ยวของสามารถดาวนโหลดเพื่อนําไป

ทดลองคํานวณผลการปฏิบัติงานของตนเองได  
 

5.2 ขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนง    

     วิชาการ 

ผูจัดทําคูมือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไขหลักเกณฑการกําหนดภาระงานบุคลากร

ตําแหนงวิชาการ โดยควรแยกการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงทางวิชาการออกเปนแตละระดับ

ตําแหนง ไดแก ภาระงานบุคลากรตําแหนงอาจารย ภาระงานบุคลากรตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ภาระงานบุคลากรตําแหนงรองศาสตราจารย และภาระงานบุคลากรตําแหนงศาสตราจารย โดยมี

ขอตกลงภาระงานของบุคลากรตําแหนงวิชาการ ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย แตกตางกันไปตามระดับของตําแหนงเพ่ือชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานของสวนงาน

ตามแผนพัฒนาสวนงาน และสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยไปสู

เปาหมายท่ีกําหนดไวได  
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 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.) 
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รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงวิชาการเปนไปตามพันธกิจและเปาหมายของแตละ

สถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงวิชาการไดเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  และประสบการณ   

จากการไปปฏิบัติงานรวมกับภาคอุตสาหกรรม  อันเปนประโยชนตอการพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร  และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ตลอดจนใชความรู  ทักษะ  และ

ประสบการณท่ีไดรับ  นํามาถายทอดใหแกนิสิตนักศึกษา  เพ่ือผลิตนิสิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพในการรองรับ

ตอการพัฒนาประเทศตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

ในการประชุม  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ก.พ.อ.  จึงกําหนดมาตรฐานภาระ

งานของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  เพ่ือให

เปนไปตามพันธกิจและเปาหมายของแตละสถาบันอุดมศึกษา  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ในประกาศนี้ 

“ภาระงานสอน”  หมายถึง  การถายทอดองคความรูที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภท  เชน  

งานสอนแบบบรรยาย  งานสอนปฏิบัติการ  งานสอนภาคสนาม  งานควบคุมวิทยานิพนธ  เปนตน 

“ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น”  หมายถึง  งานศึกษาคนควาอยางมีระบบตามกระบวนการ   

วิธีวิจัย  เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมหรือตอยอดองคความรูเดิมที่จะนําไปสูการประยุกตในดานตาง ๆ  ท้ังนี้  

รวมถึงการวิจัยและพัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจบริการ  และชุมชนทองถิ่น  เพ่ือแกปญหา 

เชิงเทคนิค  และวิศวกรรม  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  และการบริหารจัดการ  รวมถึง 

งานวิชาการประเภทอื่น ๆ  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล 

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   
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 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“ภาระงานบริการวชิาการ”  หมายถึง  งานที่มีลักษณะนําความรูที่มีอยูแลวไปชวยทําความเขาใจ

กับปญหา  แกปญหา  หรือปรับปรุงพัฒนาตามความตองการของกลุมเปาหมาย  รวมถึงงานสงเสริม

เผยแพรความรู  ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพตอกลุมบุคคล  สังคม   

“ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม”  หมายถึง  งานหรือกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

อันเปนการดํารงไวซึ่งคุณคา  อัตลักษณของทองถิ่น  เอกลักษณของชาติ  รวมทั้งปลูกฝงความเปนชาติ 

ในลักษณะตาง ๆ  

ขอ  ๒  ใหยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง

อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ขอ  ๓  ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๔  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ  ตองมีภาระงาน   

ไมนอยกวาสัปดาหละ  ๓๕  ชั่วโมง  ดังนี้ 

(๑)  ภาระงานสอน 

(๒)  ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น 

(๓)  ภาระงานบริการวิชาการ 

(๔)  ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(๕)  ภาระงานอื่น ๆ  ที่สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ

ศาสตราจารย 

ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดสัดสวนภาระงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานตาม  (๑)  ถึง  (๕)  

และวิธีการคิดภาระงานใหสอดคลองกับพันธกิจของแตละสถาบัน 

ขอ  ๕  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดผลงานทางวิชาการ  โดยคํานึงถึงความเปนเลิศ   

ทางวิชาการและความเปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น  ระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ  ใหสอดคลองกับ

พันธกิจของแตละสถาบัน  โดยผลงานทางวิชาการที่กําหนดสอดคลองกับประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ

ศาสตราจารย 
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 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๖  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเวนภาระงานใหแก   

ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  และอาจกําหนดมาตรฐานภาระงานที่แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวขางตนก็ได 

ขอ  ๗  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนง

อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  

หลังจากท่ีประกาศนี้ใชบังคับ  และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเกาสิบวัน  

นับแตวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเรือเอก  ณรงค  พิพัฒนาศัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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ภาคผนวก ข. 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยภาระงานทางวิชาการของ 

ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ค. 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย  

และการปรับปรุงบัญชีเทียบ load 
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ภาคผนวก ง. 

คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบตังิานบคุลากรตําแหนงวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ภาคผนวก จ. 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากร

ตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร พ.ศ. 2562 
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4 
 

ข�อ 6 นวัตกรรมการเรยนรู� ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ�แนบท�ายประกาศน้ี 

ข�อ 7 ผลงานวชาการ ให�นับผลงานย�อนหลัง 3 ป�ตามรอบประเมิน ดังนี้ 

(1) บทความวจัย กํ าหนดให� บุคลากรตํ าแหน� งวชาการที่ อยู� กลุ� มสาขา

วทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และกลุ�มสาขาวทยาศาสตร�สุขภาพ จะต�องตีพิมพ�ผลงานในฐานข�อมูล WoS  

และบุคลากรตําแหน�งวชาการกลุ �มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�จะต�องตีพิมพ�ผลงานใน

ฐานข�อมูล WoS หรอ Scopus  

(2) อนสิุทธบัตร หรอสิทธบัตร จะนับเป�นผลงานเม่ือได�รับการจดทะเบียนแล�ว 

(3) หนงัสือ หรอตําราให�นับรวม Book Chapter ได�  

(4) ผลงานสร�างสรรค� ด� านสุนทรยะ ศิ ลปะ หรอผลงานสร�างสรรค�ด� าน

วทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

ข�อ 8 ให�บุคลากรตําแหน�งวชาการทําข�อตกลงภาระงานในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(TOR Online) และให�กรอกข�อมูลในระบบภาระงานตามประกาศมหาวทยาลัยเร่อง มาตรฐานภาระงานใน

ฐานะอาจารย�ผู�สอนในมหาวทยาลัย เว�นแต�บุคลากรตําแหน�งวชาการดังต�อไปนี้ให�จัดทําข�อตกลงเป�น

เอกสารเสนอต�อผู�บังคับบัญชา 

(1) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม�ถึง 1 ป� ได�แก� 

(ก) กรณีบรรจุใหม�อยู�ระหว�างการทดลองปฏิบัติงาน 

(ข) กลับจากลาศึกษาต�อ หรอ ลาไปเพิ่มพูนความรู� 

(ค) อยู�ระหว�างการลาศึกษาต�อโดยใช�เวลาบางส�วนซ่งไม�ได�รับมอบหมาย

วชาสอน 

(ง) ไม�มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล 

(จ) ไม�มีนวัตกรรมการเรยนรู� 

(ฉ) ไม�มีผลงานวชาการ และกรณีอื่นๆ 

(2) มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว�า 1 ป� แต�ส�วนงานไม�ได�มอบหมายวชาสอนให� 

(3) ป�วย และไม�สามารถทําข�อตกลงภาระงานในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(TOR Online) ได�โดยให�อยู�ในดุลยพินิจของผู�บังคับบัญชา 

(4) ผู�บรหารเมื่อพ�นจากตําแหน�งบรหารให�ระยะเวลา 2 ป� หลังพ�นจากตําแหน�ง 

และให�ทําข�อตกลงภาระงานในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online) ในต�นรอบประเมินถัดไป 

(5) บุคลากรตําแหน�งวชาการที่จะเกษียณอายุในป�งบประมาณนั้นๆ 

(6) ตําแหน�งอาจารย�นักวจัย อาจารย�ชาวต�างประเทศ อาจารย� ผู� มีความรู�

ความสามารถพิเศษ บคุลากรตําแหน�งวชาการสังกัดโรงเรยนสาธต มหาวทยาลัยสงขลานครนทร� 

(7) บุคลากรที่ ได� รับการพิจารณาให�อยู� ในประเภทภาระงาน (track) บรการ

วชาการ 

(8) ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือ ขอให�ส�วนงานเสนอต�อคณะกรรมการบรหาร

มหาวทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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ภาคผนวก ฉ. 

บันทึกขอความกองการเจาหนาที ่ 

เรื่อง ซักซอมความเขาใจเรื่องการดําเนินการกําหนดภาระงานบุคลากร

ตําแหนงวิชาการ ป 2562 ในภาระงานที่สวนงานประเมิน 
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ภาคผนวก ช. 

บันทึกขอความกองการเจาหนาท่ี  

เรื่อง ซักซอมความเขาใจ เร่ืองการขอเปลี่ยนประเภทภาระงาน (track) 

เปนกลุมเนนบริการวิชาการ 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ –  สกุล   นางสาวจตุพร  อมรกุล 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

ปที่จบ วุฒิการศกึษา สาขาวิชา สถาบัน 

2548 วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

2542 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภัฏสงขลา  

 

ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน 

 

ตําแหนง    สถานที่ทํางาน ระยะเวลา 

นักวิชาการอุดมศึกษา งานทะเบียนประวัติ 

กองการเจาหนาที่  

สํานักงานอธิการบดี          

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2547 – ปจจุบัน 

 

 


