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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ครั้งท่ี 5/2563 

ในวันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

ดวยระบบ Teleconference ณ หองประชุมทางไกลของแตละวิทยาเขต 

ซ่ึงวิทยาเขตหาดใหญประชุม ณ หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี และดวยระบบ Zoom 

---------------------------------- 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ  แกวประดับ  อธิการบดี 

2. อาจารยพิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝายบริหารและการเงิน 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 

รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 

4. รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

5. อาจารยบุญประสิทธิ์  กฤตยประชา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

6. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  โกวิทยา รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  วงษศิร ิ รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล  ชื่นจิตตศิริ รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริการวิชาการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เถกิง  วงศศิริโชติ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน  สุวรรณรัตน รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ  

11. รองศาสตราจารยอ่ิมจิต  เลิศพงษสมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี 

13. ดร.บดินทร  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต   รองอธิการบดีฝายระบบสารสนเทศและวางแผน  

  วิทยาเขตปตตานี 

15. รองศาสตราจารย ดร.พันธ  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 

16. รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต  

17. รองศาสตราจารย ดร.เจริญ  นาคะสรรค รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี  

18. รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตรี รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

19. รองศาสตราจารย ดร.อุดมผล  พืชนไพบูลย รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

20. ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เก้ืออนันต  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดลอม   

22. รองศาสตราจารย ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล  คณบดีคณะการแพทยแผนไทย   

23. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ   
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ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดตั้งขอสังเกตและเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ เพ่ิมเติม  ดังนี้ 

1. คณะ/สวนงานท่ีมีโรงเรียนอยูภายใตสวนงาน ควรนําจํานวนนักเรียนของโรงเรียนดังกลาว

มากําหนดเปนปจจัยเพ่ือใชในการพิจารณากําหนดขนาดสวนงานดวย 

2. ท่ีประชุมเสนอแนะเพ่ิมเติมวาการกําหนดจํานวนรองคณบดีของสวนงานควรพิจารณา

เรื่องภาระงานของรองคณบดีดวย เนื่องจากรองคณบดีมีภาระงานท้ังดานการบริหารสวนงานและภาระงานดานการสอน 

3. ท่ีประชุมเสนอแนะวาพัฒนาการของแตละสวนงานไมเทากันจึงขอใหพิจารณาประเด็น

เรื่องการพัฒนาผูนํารุนใหม เพ่ือฝกผูบริหารยุคตอไปใหมีทักษะดานผูนําและการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจงเพ่ือทราบโดยการนําเสนอ 

7.1  รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองคลังไดรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

ถึง วันท่ี 22 เมษายน 2563  โดยมีผลการเบิกจาย ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจายงบประจํา  เบิกจายรอยละ 57.07 

2. ผลการเบิกจายรายจายลงทุน  เบิกจายรอยละ 1.49 

3. ผลการเบิกจายภาพรวม  เบิกจายรอยละ 46.96 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2  รายงานผลการเบิกจายงบลงทุนของปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 

กองคลังไดรายงานผลการเบิกจายงบลงทุนของปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 

22 เมษายน 2563 ดังนี้ 

1. งบประมาณงบลงทุน คาครุภัณฑ 382 รายการ จํานวนเงิน 625.74 ลานบาท 

1) อยูระหวางการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง/เซ็นสัญญา จํานวนเงิน 622.77 ลานบาท 

2) เบิกจายแลว 6 รายการ จํานวนเงิน 2.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.47 

2. งบประมาณงบลงทุน สิ่งกอสราง 58 รายการ จํานวนเงิน 431 ลานบาท 

1) งบผูกพัน 3 รายการ จํานวนเงินเงิน 166.01 ลานบาท ไดแก 

- งบผูกพันขามป 2 รายการ จํานวนเงิน 82.03 ลานบาท เบิกจายแลว 1 รายการ 

คือ อาคารศูนยการเรียนรู วิทยาเขตสุราษฎรธานี 12.75 ลานบาท เดือนเมษายน 2563 ไมมีการเบิกจาย คงเหลือ 

69.28 ลานบาท 

- งบผูกพันใหม 1 รายการ จํานวนเงิน 83.98 ลานบาท อยูระหวางจัดซ้ือจัดจาง 
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2) คากอสราง 1 ป จํานวน 55 รายการ จํานวนเงิน 264.99 ลานบาท 

- อยูระหวางกอสราง 45 รายการ จํานวนเงิน 94.86 ลานบาท 

- อยูระหวางจัดจาง 9 รายการ จํานวนเงิน 76.63 ลานบาท 

- เบิกจายแลว 1 รายการ 95,000 บาท 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.3  รายงานผลการเบิกจายเงินกัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

กองคลังไดรายงานผลการเบิกจายเงินกัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

ณ วันท่ี 22 เมษายน 2563  ดังนี้ 

1. เงินกันเบิกเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 36.22 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย 

2. เงินกันเบิกเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 252.51 ลานบาท เบิกจาย

เดือนเมษายน 2563 จํานวนเงิน 27.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.78 ของเงินกัน รวมเบิกจายแลวท้ังสิ้น 101.45 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.18 ของเงินกันท้ังหมด และมีจํานวนเงินคงเหลือ 151.06 ลานบาท 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.4  รายงานผลการดําเนนิงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ปการศึกษา 

2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดเริ่มดําเนินการจัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษตั้งแตปการศึกษา 

2532 เพ่ือเปนโครงการท่ีมุงเนนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ที่ทําใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดและกําหนดใหผูเรียนรับผิดชอบคาใชจายสวนใหญ ซึ่งเปนการเปดโอกาส

และทางเลือกใหผูเรียนท่ีมีขอจํากัดเรื่องเวลาและภาระงานไดเรียนรูวิชาการท่ีทันสมัย สงผลใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ

เพ่ิมข้ึนและไดรับวุฒิการศึกษาสูงข้ึน นั้น ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานโครงการจัดการพิเศษ

โดยมีโครงการจัดการพิเศษ จํานวน 33 โครงการ เปนระดับปริญญาเอก จํานวน 2 โครงการ ระดับปริญญาโท 

จํานวน 26 โครงการ และระดับปริญญาตรี จํานวน 5 โครงการ และมีเกณฑการประเมินโครงการ จํานวน 4 ดาน 

ไดแก เปาหมายการรับนักศึกษา จํานวนการออกกลางคันของนักศึกษา รายงานทางการเงิน และการเผยแพรผลงาน

วิทยานิพนธ/สารนิพนธ  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ขอมูลนักศึกษา  

1) นักศึกษาใหมในโครงการมีจํานวน 616 คน เปนระดับปริญญาเอก 13 คน ระดับ

ปริญญาโท 268 คน และระดับปริญญาตรี 335 คน โดยมีนักศึกรวมทั้งหมด 2,851 คน เปนระดับบัณฑิตศึกษา 

1,607 คน และระดับปริญญาตรี 1,244 คน ซ่ึงพบวาในภาพรวมโครงการพิเศษรับนักศึกษาใหมไดต่ํากวาแผน 

โดยรับนักศึกษาใหมไดรอยละ 71 ของแผน (แผน 865 คน) 
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2) แผนการเรียนของนักศึกษาท้ังหมดในระดับบัณฑิตศึกษารวม 1,607 คน นักศึกษา

แผน ก มีจาํนวน 589 คน นกัศึกษาในแผน ข มีจํานวน 1,018 คน และนักศึกษาท่ีไมเลือกแผน 0 คน 

3) นักศึกษาออกกลางคัน จากนักศึกษาท้ังหมด จํานวน 2,851 คน ลดลงจากปการศึกษา 

2560 จํานวน 8 คน  

- ระดับบัณฑิตศึกษามีนักศึกษา จํานวน 1,607 คน ลดลงจากปการศึกษา 2560 

จํานวน 197 คน ระดับปริญญาตรีมีนักศึกษา จํานวน 1,244 คน เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2560 จํานวน 189 คน  

- นักศึกษาตกคางรวมท้ังสิ้น จํานวน 1,667 คน เปนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 892 คน 

และระดับปริญญาตรี จํานวน 775 คน 

- นักศึกษาตกออก/ออกดวยสาเหตุอ่ืน รวมท้ังสิ้น 300 คน จําแนกเปนระดับ บัณฑิตศึกษา 

จํานวน 133 คน และระดับปริญญาตรี จํานวน 167 คน 

4) มีผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2561 จํานวน 884 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 

582 คน โดยเปนผูท่ีศึกษาในหลักสูตรแผน ก จํานวน 161 คน เปนผูท่ีศึกษาในหลักสูตรแผน ข จํานวน 421 คน

และระดับปริญญาตรีมีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 302 คน 

5) วิทยานิพนธนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 137 เรื่อง ไดตีพิมพเพ่ือเผยแพร

ผลงาน จํานวน 157 เรื่อง และสารนิพนธนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 169 เรื่อง ไดตีพิมพเพ่ือเผยแพร

ผลงาน จํานวน 143 เรื่อง 

2. ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

- อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวน 178 คน  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 156 คน 

และปริญญาโท 22 คน เปนศาสตราจารย 7 คน รองศาสตราจารย 29 คน ผูชวยศาสตราจารย 68 คน และอาจารย 

74 คน นอกจากนี้ ยังมีการเชิญอาจารยพิเศษจากภายนอกทั้งจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานของภาครัฐ

และเอกชนท่ีมีความรูความสามารถในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ จํานวน 56 คน 

- อาจารยมีผลงานทางวิชาการ จําแนกเปนผลงานท่ีตีพิมพในวารสารนานาชาติ จํานวน 

134 เรื่อง ตีพิมพในวารสารระดับประเทศ จํานวน 80 เรื่อง ผลงานท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมระดับนานาชาติ จํานวน 

59 เรื่อง ผลงานท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการระดับประเทศ จํานวน 157 เรื่อง และมีผลงานทางวิชาการท่ีเปน

รายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 22 เรื่อง 

3. รายงานทางการเงิน  

- สรุปภาพรวมดานงบประมาณของโครงการในปงบประมาณ 2562 รายรับรวมท้ังสิ้น 

จํานวน 111,224,363.64 บาท เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 24,992,421.41 บาท ดังนั้น การดําเนินการ

ของโครงการจัดการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยมีรายไดสูงกวาคาใชจาย จํานวน 24,518,816.54 บาท เพ่ิมข้ึน

จากปงบประมาณ 2561 จํานวน 22,863,585.11 บาท โดยมีโครงการที่มีรายรับนอยกวาคาใชจายซ่ึงเปนขอมูล

งบการเงินโครงการของกองคลัง มีจํานวน 5 โครงการ 
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4. สรุปผลการประเมินโครงการ จํานวน 33 โครงการ ดังนี้ 

-  โครงการ/หลักสูตรท่ีสรุปผลการประเมิน อยูในระดับ A มี 11 โครงการ ไดแก ระดับ

ปริญญาเอก จํานวน 2 โครงการ ระดับปริญญาโท จํานวน 8 โครงการ และระดับปริญญาตรี จํานวน 1 โครงการ  

- โครงการ/หลักสูตรท่ีสรุปผลการประเมิน อยูในระดับ B มี 13 โครงการ ไดแก ระดับ

ปริญญาโท จํานวน 11 โครงการ และระดับปริญญาตรี จํานวน 2 โครงการ 

- โครงการ/หลักสูตรท่ีสรุปผลการประเมิน อยูในระดับ C มี 2 โครงการ ไดแก ระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 2 โครงการ  

- โครงการ/หลักสูตรที่ปรับการรับนักศึกษาเปนภาคปกติ มีจํานวน 7 โครงการ คือ 

ระดับปริญญาโท 7 โครงการ 

- ตัวชี้วัดท่ีโครงการ/หลักสูตร ไดรับการประเมินอยูในระดับ A มากกวาตัวชี้วัดอ่ืน คือ 

รายงานทางการเงิน 

5. ความเห็นของกองแผนงาน 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดจัดใหมีโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ซ่ึงถือเปนการขยาย

โอกาสทางการศึกษาและเปนชองทางหนึ่งแกบุคคลในวัยทํางานท้ังจากภาครัฐและเอกชนสามารถพัฒนาความรู

ความสามารถของตนเองและพัฒนาหนวยงาน/วิชาการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 

- ในสวนของการบริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาพิเศษไดมีการพัฒนาคุณภาพ

และการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณกับปจจุบันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด นักศึกษาสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในการแกปญหาได 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.5  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูและสํานัก

นวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะไดประชาสัมพันธเรื่องมหาวิทยาลัยพรอมสอนออนไลน “อยูท่ีไหน..ก็เรียนได” 

ตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยชวงแรกไดเนนการประชาสัมพันธและแนะนําวิธีการเรียนรูจาก 2 Application 

คือ Zoom และ Microsoft Teams เพื่อรองรับการใชงานการเรียนการสอนออนไลน นั้น สํานักการศึกษา

และนวัตกรรมการเรียนรูและผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาไดจัดทําขอมูลรายงานผล

การจัดการเรียนการสอนออนไลนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ เรื่องแนวทาง

การจัดการเรียนการสอนฯ ฉบับท่ี 6 ใหอยูในรูปแบบออนไลน ต้ังแตวันท่ี 18 มีนาคม 2563 ซ่ึงจากสถิติการใชงาน

ปริมาณขอมูลโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลนผานอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยพบวามีการใชงานสูงขึ้น

ตามชวงและระยะเวลา โดยมีโปรแกรมการใชงานมากท่ีสุดตามลําดับ ไดแก  อันดับ 1 ZOOM อันดับ 2 Hangouts 

อันดับ 3 Microsoft Teams และอันดับ 4 Cisco WebEx 
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ท้ังนี้ หลังจากวันท่ี 29 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยไดประกาศปดหอพัก นักศึกษาสวนใหญ

ไดเดินทางกลับภูมิลําเนาของตนเองแตมหาวิทยาลัยยังคงสงเสริมใหจัดการเรียนการสอนออนไลนแทนการสอน

แบบปกติ ซ่ึงพบวาตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน 2563 ระดับการใชงานโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยลดลง เนื่องจากนักศึกษาใชงานเครือขายจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงจากผลการสํารวจการเรียนการสอนออนไลนสําหรับนักศึกษา สรุปได ดังนี้ 

1. อุปกรณท่ีใชในการเรียนออนไลน โดยนักศึกษาใช Smartphone ในการเรียนออนไลน

มากท่ีสุด รอยละ 79.2 รองลงมาคือ Notebook/PC รอยละ 72.6 และใช Tablet รอยละ 27.4 

2. ชองทางในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต โดยนักศึกษาใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตมือถือดวย

ระบบ 3G/4G มากท่ีสุด รอยละ 67 รองลงมา คือใช Wifi/Fiber/ADSL บาน รอยละ 35.8  

สําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน (Online) มหาวิทยาลัยมีระบบท่ีสามารถสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนท้ังหมด 3 ระบบ ไดแก ระบบPSU MOOC ระบบ PSU MySchool และระบบ 

LMS2@PSU ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.6  การกําหนดใหผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารสวนงานประเภทวิชาการใชระบบ TOR 

Online และ Competency Online 

ดวยกองการเจาหนาท่ีไดนําเสนอเรื่องการกําหนดใหผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารสวนงาน

ประเภทวิชาการใชระบบ TOR Online และ Competency Online ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากท่ีประชุมทีมบริหาร

ในคราวประชุม ครั้งท่ี 95(4/2563) เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2563 แลว โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดใหผูบริหาร

มหาวิทยาลัยและผูบริหารสวนงานประเภทวิชาการใชระบบ TOR Online และ Competency online ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่เสนอ และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ไดรับทราบ ดังนี้ 

ระบบ TOR Online 

1. ภาระงาน ดังนี้ 

1.1 ภาระงานบริหาร 

1.1.1 ระบบจะกําหนดสัดสวนของภาระงานบริหารใหเปนคาเริ่มตนตามประกาศ

เรื่องมาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย 2558 โดยผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนสัดสวน

ดังกลาวไดอยางอิสระ เชน รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 90% ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ 

หัวหนาภาควิชา 40% และผูชวยคณบดี รองหัวหนาภาค 30% เปนตน 

1.1.2 ระบบจะกําหนดคา LU ภาระงานบริหารตามประกาศฯ เรื่องมาตรฐานภาระงาน

ในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 เชน รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 18 LU ผูชวยอธิการบดี 
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รองคณบดี รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา 8 LU และผูชวยคณบดี (แกจากผูชวยอธิการบดีเปนผูชวยคณบดี) 

รองหัวหนาภาค 6 LU เปนตน 

1.1.3 ใหผูบริหารระบุรายละเอียดภาระงานบริหารไดเชนเดียวกับระบบ TOR Online 

ของบุคลากรสายสนับสนุน (ภาระงานของแตละตําแหนงไมเทากัน) 

1.2 ภาระงานวิชาการ 

หลังจากผูบริหารเลือกสัดสวนภาระงานบริหารเรียบรอยแลว ระบบจะคํานวณ

ภาระงานวิชาการ เทากับ 100% - สัดสวนภาระงานบริหาร 

1.2.1 ระบบจะกําหนดสัดสวนของภาระงานดานตาง ๆ ใหเปนคาเริ่มตน ดังตอไปนี้ 

- ภาระงานสอน สัดสวน 60% ของภาระงานวิชาการ 

- ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอ่ืน ๆ สัดสวน 30% ของภาระงานวิชาการ 

- ภาระงานบริการวิชาการ สัดสวน 5% ของภาระงานวิชาการ 

- ภาระงานอ่ืน ๆ สัดสวน 5% ของภาระงานวิชาการ 

โดยผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนดังกลาวไดอยางอิสระ 

1.2.2 ระบบจะคํานวณ LU ตามขอตกลงของภาระงานตาง ๆ ตามสัดสวนท่ีผูบริหาร

ไดเลือก โดยท่ี LU ตามขอตกลงรวมของภาระงานบริหารและภาระงานวิชาการรวมจะเทากับ 20 LU 

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารสวนงานประเภทวิชาการจะถูกกําหนดใหอยูในกลุม 

(track) เนนบริหาร 

3. การคํานวณคะแนน 

3.1 ภาระงานบริหาร ประธานกรรมการประเมินฯ ใหคะแนน 1 ชอง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

3.2 ภาระงานวิชาการ ระบบคํานวณคะแนนตามสูตรการคํานวณคะแนนเหมือนบุคลากร

ประเภทวิชาการ โดยการดึงขอมูลภาระงาน 4 ดาน ไดแก ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอ่ืน ๆ 

ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานอ่ืน ๆ จากระบบ HRMIS มาประมวลผล 

3.3 ระบบจะคํานวณคะแนนรวมจากคะแนนท่ีไดในขอ 3.1 และ 3.2 ตามสัดสวนท่ีเลือก

ไวในหัวขอ 1.1 และ 1.2 

4. กรณีพนจากการดํารงตําแหนงบริหารไมเกิน 2 ป ใหทําขอตกลงภาระงาน รายงานผล

การปฏิบัติงานและเอกสารประกอบการรายงานผลใหประธานกรรมการประเมินฯ ไดรับทราบเปนเอกสาร 

ระบบ Competency Online 

ในระบบประเมินฯ ใหใส Competency จํานวน 9 ตัว ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นใหม

ท่ีใชประเมินสําหรับบุคลากรทุกกลุมของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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7.7  การจายเงินคาตอบแทนแกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ตามขอบังคับฯ วาดวยการจายเงินคาตอบแทนแกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2561 ไดกําหนด ดังนี้ 

- ขอ 3 “คาตอบแทน” หมายความวา เงินตอบแทนตาง ๆ ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน คาจาง 

เงินประจําตําแหนง 

- ขอ 4 ใหมหาวิทยาลัยและสวนงานตนสังกัดกําหนดประเภท คุณสมบัติตําแหนงของบุคลากร 

ท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทน รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข อัตราคาตอบแทนแตละรายการโดยจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัยดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

- ขอ 5 ใหสวนงานประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรท่ีไดรับคาตอบแทนภายในระยะเวลา

ทุก 2 ป แลวเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการจายเงินดังกลาวตามท่ีเห็นสมควร  

ท้ังนี้ ในระหวางท่ีมหาวิทยาลัยยังไมไดจัดทําประกาศการกําหนดประเภท คุณสมบัติตําแหนง

ของบุคลากรท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และเพ่ือใหการจายเงินคาตอบแทน

และคาสมนาคุณแกบุคลากรตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการจายเงินคาตอบแทนและคาสมนาคุณ

แกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2550 ท่ีจายอยูปจจุบันมาใชบังคับไปกอนจนกวาจะออกเปนประกาศ

ดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย จึงอาศัยอํานาจของอธิการบดีตามความในขอ 7 ของขอบังคับฯ วาดวยการจาย

คาตอบแทนแกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2561 กําหนดใหมีประกาศฯ เรื่อง จายเงินคาตอบแทน

แกบุคลากรมหาวิทยาลัยลงวันท่ี 28 เมษายน 2563 มีผลต้ังแตวันท่ี 9 มกราคม 2562 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

- บัญชี 1 การจายคาตอบแทนแกบุคลากรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

- บัญชี 2 การจายคาตอบแทนแกบุคลากรตามท่ีสวนงานกําหนด 

จากขอมูลในประกาศฯ เรื่องการจายเงินคาตอบแทนแกบุคลากร ลงวันท่ี 28 เมษายน 2563 

กองการเจาหนาท่ีไดชี้แจง ดังนี้ 

1. เปนขอมูลการจายคาตอบแทนและคาสมนาคุณแกบุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ 

ท่ีสวนงานกําหนดข้ึนภายใตระเบียบฯ วาดวยการจายเงินคาตอบแทนและคาสมนาคุณแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

พ.ศ. 2550 เพ่ือใหการเบิกจายคาตอบแทนฯ สามารถเบิกจายตอไปได 

ท้ังนี้ มิไดรวมถึงการเบิกเงินคาตอบแทนบุคลากรท่ีนอกเหนือจากระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 

พ.ศ. 2550 เชน คาตอบแทนโครงการพิเศษตาง ๆ หรือระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเพ่ือเบิกจายใหกับขาราชการ 

เชน คาครองชีพ ชั่วคราว คาเชาบาน เงินประจํา ตําแหนง เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข เงินคาตอบแทน

พิเศษ รายเดือนสํา หรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ฯลฯ โดยกองการเจาหนาท่ีและกองคลัง

จะรวบรวมกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจายคาตอบแทนใหกับบุคลากรทุกประเภท เพ่ือจัดทําประกาศฯ 

การเบิกจายคาตอบแทนใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบตอไป 
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2. มหาวิทยาลัยไดมีประกาศฯ เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหารภายใน 

หนวยงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2555 ดังนี ้

- ขอ 4 ไดกําหนดอัตราเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงตอเดือน ดังนี้ 

4.1 กลุมผูบริหารระดับสูง เทียบเทาคณบดี 5,600 - 10,000 บาท 

4.2 กลุมผูบริหารระดับกลางเทียบเทาหัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการกอง 3,500 - 5,600 บาท 

4.3 กลุมผูบริหารระดับงาน เทียบเทาหัวหนางาน 2,000 - 3,500 บาท 

4.4 กลุมผูบริหารระดับหนวย เทียบเทาหัวหนาหนวย 500 - 2,000 บาท 

- ขอ 5 การจายเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง หนวยงานตองมีรายไดหรือแหลงเงินรายรับ

ท่ีเพียงพอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน โดยหนวยงานจัดทําเปนประกาศการเบิกจาย

ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

จากการตรวจสอบพบวาสวนงานไดจายคาตอบแทนประจําตําแหนงใหผูบริหารแตละระดับ

อยูในอัตราตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีเพียงบางสวนงานเทานั้นที่ไดทําประกาศการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับผูบริหารโดยเปนไปตามขอ 5 ของประกาศฯ เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนประจํา

ตําแหนงผูบริหารภายในหนวยงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2555 ดังนั้นจึงมิไดระบุขอมูลการจายคาตอบแทน

ประจําตําแหนงใหผูบริหารของสวนงานตาง ๆ ในบัญชี 2 แตอนุโลมใหสวนงานสามารถเบิกจายคาตอบแทนประจํา

ตําแหนงใหผูบริหารได เปนคาตอบแทนตามประกาศลําดับท่ี 6 ในบัญชี 1 

3. ขอใหทุกสวนงานไดตรวจสอบการจายคาตอบแทนหรือคาสมนาคุณใหกับบุคลากรท่ียังคง

จายอยูในปจจุบัน ซ่ึงออกภายใตระเบียบฯ วาดวยการจายเงินคาตอบแทนและคาสมนาคุณแกบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

พ.ศ. 2550 ซ่ึงยังไมมีขอมูลในประกาศฯ เรื่องการจายเงินคาตอบแทนแกบุคลากร ลงวันท่ี 28 เมษายน 2563 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ โดยขอใหทุกสวนงานไดตรวจสอบการจายคาตอบแทนหรือคาสมนาคุณ

ใหกับบุคลากรท่ียังคงจายอยูในปจจุบันท่ีออกภายใตระเบียบฯ วาดวยการจายเงินคาตอบแทนและคาสมนาคุณแก

บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2550 ซ่ึงยังไมมีขอมูลในประกาศฯ เรื่องการจายเงินคาตอบแทนแกบุคลากร ลงวันท่ี 

28 เมษายน 2563 เพ่ือใหการเบิกจายคาตอบแทนใหกับบุคลากรของสวนงานเปนไปอยางถูกตอง และขอใหสวนงาน

จัดสงขอมูลประเภทคาตอบแทน พรอมดวยเอกสารประกอบการเบิกจาย เชน สําเนาประกาศฯ สําเนาบันทึกอนุมัติ

หลักการจาย ฯลฯ ใหกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เพ่ือดําเนินการทําประกาศการจายคาตอบแทน

แกบุคลากรเพ่ิมเติมตอไป 

 

7.8  แนวคิดการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดกําหนดแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2561 - 2565 โดยยุทธศาสตร

ท่ี 3 ซ่ึงมีกําหนดใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) (Increase Management Efficiency: IME) 

ซ่ึงเปาประสงคท่ี 3 (Goal) คือ การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือบรรลุสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัย โดยการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ (PSU Change) คือการมีระบบบริหารคนเกง เพ่ือสรางบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีโดดเดน 
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เนนการสรางประโยชนแกสังคม นั้น  กองการเจาหนาท่ีไดเสนอแนวคิดการบริหารจัดการคนเกง (Talent 

management) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหท่ีประชุมทีมบริหารในคราวประชุม ครั้งท่ี 94 (3/2563) เม่ือวันท่ี 

17 มีนาคม 2563 พิจารณาในประเด็นตางๆ แลว โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ ดังนี้  

1. วัตถุประสงค (Objective) 

2. เปาหมาย (Key Results) 

3. นิยามของ Talent สายวิชาการและสายสนับสนุน  

4. คณะกรรมการบริหารผูท่ีเปน Talent สายวิชาการและสายสนับสนุน 

5. แนวทางการบริหารงานบุคคลผูท่ีเปนคนเกง (Talent) ท้ังบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย ไดแก การสรรหา  การจายคาตอบแทน การจัดสวัสดิการ การยกยองเชิดชูเกียรติ 

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังท่ีเปนบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.9  การประเมินภาระงานท่ีสวนงานกําหนด รอบการประเมินครั้งท่ี 1/2563 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําปของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งไดกําหนดให

ประเมินภาระงานท่ีสวนงานกําหนดปละ 2 ครั้ง นั้น โดยกลุมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนดสัดสวน

คาน้ําหนักในการประเมินแตละครั้งเปนรอยละ 20 คิดเปน16 คะแนน และกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยใหแบงสัดสวน

คาน้ําหนักเปนรอยละ 10 คิดเปน 8 คะแนน กองการเจาหนาท่ีจึงไดสรุปผลการประเมินภาระงานท่ีสวนงานกําหนด

ในรอบการประเมินครั้งท่ี 1/2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องแจงเพ่ือทราบตามเอกสาร 

8.1 การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งกอน 

ท่ีประชุมรับทราบการดําเนินการของฝายเลขานุการตามมติท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 4/2563 

เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องอ่ืน ๆ 

9.1 รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานโครงการ "บัณฑิตอาสาสูภัยโควิด" (โครงการจางงาน

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศูนยอาสาสมัคร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดดําเนินโครงการ

จางงานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไดมอบหมาย

ใหมหาวิทยาลัยจางงานประชาชนท่ีวางงานภายใตโครงการ "บัณฑิตอาสาสูภัยโควิด"  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดเปดรับ

สมัครงานเพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา สตูล ปตตานี นราธิวาส ยะลา สุราษฎรธานี ตรัง พังงา 

และภูเก็ต รวม 9 จังหวัด จํานวน 80 ตําบล (ตําบลละ 5 คน) จํานวนท้ังหมด 400 คน ในอัตราคาจางเดือนละ 

9,000 บาท โดยกระทรวง อว. ไดสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 18,000,000 บาท และมหาวิทยาลัยสนับสนุน

งบประมาณดําเนินโครงการ จํานวน  1,394,000 บาท นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. กําหนดการดําเนินงาน โดยใชกระบวนการดําเนินงานทุกข้ันตอนผานระบบออนไลน ดังนี้ 

- วันท่ี 5-9 พฤษภาคม 2563 เปดรับสมัคร 

- วันท่ี 10 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

- วันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2563 สัมภาษณผานระบบออนไลน 

- วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

- วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เริ่มปฐมนิเทศและปฏิบัติงาน 

2. สรุปจํานวนผูสมัครแตละวิทยาเขต  ดังนี้ 

 

วิทยาเขต 
จํานวนผูสมัคร  

(คน) 

จํานวนผูมีสิทธิ ์

สอบสมัภาษณ (คน) 

จํานวนผูสมัคร 

ท่ีคุณสมบัติไมตรง (คน) 

พ้ืนท่ีปฏิบัติ 

ท้ังหมด 

1. ปตตาน ี 1,536 1,435 101 39 ตําบล 

2. หาดใหญ 807 535 272 15 ตําบล 

3. ตรัง 127 116 11 8 ตําบล 

4. สุราษฎรธาน ี 148 130 18 10 ตําบล 

5. ภูเก็ต 159 132 27 8 ตําบล 

รวม 2,777 2,348 429 80 ตําบล 

 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 




