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เคล่ือนเปล่ียนส ูอ่นาคต



TSU CORE VALUES

ส ูก่ารสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 



มหาวิทยาลยัทกัษิณ

วิทยาเขตสงขลา

เขารปูชา้ง

พ้ืนท่ี 142 ไร่

เกาะยอ

พ้ืนท่ี 24 ไร่

วิทยาเขตพทัลงุ

ป่าพะยอม

พ้ืนท่ี 3,429 ไร่

พนางตงุ

พ้ืนท่ี 1,450 ไร่



โครงสรา้งองคก์ร

สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั

สาํนกังานมหาวิทยาลยั

สาํนกังานวิทยาเขต  พทัลงุ/สงขลา

สว่นงานวิชาการ และสว่นงานอ่ืน













การบรหิารทรพัยากรบคุคล

การสรรหาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพ

ระบบการสรรหา คดัเลอืกที่โปร่งใส เพ่ือนาํไปสูก่ารมี Talented 

และ Star ขององคก์รในอนาคต

การรกัษาและพฒันาบคุลากร

สรา้งประโยชนจ์ากบคุลากรที่มศีักยภาพ

สรา้งความพึงพอใจและแรงจงูใจในการทาํงาน

สรา้งสภาพแวดลอ้มที่ด ีระบบค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม

ระบบการประเมนิที่มปีระสิทธิภาพ



วางเป้าหมายของการสรรหาคดัเลือก

องคก์รตอ้งการคนแบบไหน

Creative, Innovative, Talented, Multi-skills, Experienced, 

or Anyone? 



พนกังาน 4 ประเภทในองคก์ร:

Performance management:ความทา้ทายของ HR



Performance 
management



Performance

Management ขององคก์รยคุใหม่

-เนน้การ Feedback จากเพ่ือนร่วมงาน

-อะไรคือส่ิงท่ีทาํอยูแ่ละจะทาํตอ่ไป

-อะไรท่ีจะทาํแตกตา่งจากเดมิ



การสรา้งความผกูพนัระหว่างพนกังานกบัองคก์ร



การสรา้งความผกูพนัระหว่างพนกังานกบัองคก์ร



ระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลของมหาวิทยาลยั

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าดว้ยการบริหารงานบคุคล
ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2563
 คณะกรรมการนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล (ก.น.บ.)

 เสนอแนะและใหคํ้าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลยัเก่ียวกบันโยบายและยทุธศาสตรก์าร
บรหิารทรพัยากรบคุคลของมหาวิทยาลยั

 กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล

 คณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)

 กาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลของมหาวิทยาลยั

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าดว้ยการค ุม้ครองการทํางาน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลยัและลกูจา้งของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2564



ประเภทและตําแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลยั

ประเภทบรหิาร

ประเภทอํานวยการ

ประเภทวิชาการ

ประเภททัว่ไป

• อธิการบดี

• รองอธิการบดี

• คณบดี/ผ ูอํ้านวยการ

• ผ ูช่้วยอธิการบดี

• รองคณบดี/รองผ ูอํ้านวยการ

• หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งาน/หวัหนา้
สํานกังาน

• สายคณาจารย์

• อาจารย ์  ผศ.   รศ.   ศ.

• สายสนบัสนนุ

• เจา้หนา้ท่ีบรหิารงาน  นกัวิชาการ

• นกัวิทยาศาสตร์



อตัราเงินเดือนแรกบรรจขุองพนกังานมหาวิทยาลยั 

สายสนบัสนนุ สายคณาจารย์

ปรญิญาตรี 19,500 -

ปรญิญาโท 22,750 26,250

ปรญิญาเอก 27,300 31,500



ระบบคา่ตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลยั 

สายคณาจารย์

รองศาสตราจารย์

เงินเดือนสงูสดุ    105,550 เงินประจําตําแหน่ง 9,900/9,900

ผ ูช่้วยศาสตราจารย์

เงินเดือนสงูสดุ     89,250 เงินประจําตําแหน่ง  5,600/5,600

อาจารย์

เงินเดือนสงูสดุ 65,400



ระบบคา่ตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลยั 

สายสนบัสนนุ

ระดบัเช่ียวชาญ
เงินเดือนสงูสดุ    80,340 เงินประจําตําแหน่ง 9,900/9,900

ระดบัชํานาญการพิเศษ
เงินเดือนสงูสดุ     67,950 คา่ตอบแทนพิเศษ 5,600

ระดบัชํานาญการ
เงินเดือนสงูสดุ 50,730

ระดบัปฏิบติัการ
เงินเดือนสงูสดุ      31,300



ระบบคา่ตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลยั 

ประเภทบรหิาร

คณบดี/ผ ูอํ้านวยการ

เงินเดือน    56,655 เงินประจําตําแหน่ง 10,000/10,000

รองอธิการบดี

เงินเดือน     84,570 เงินประจําตําแหน่ง  10,000/10,000

อธิการบดี

เงินเดือน 99,885 เงินประจําตําแหน่ง   25,000/25,000



ระบบสญัญาจา้ง

พนกังานทดลองปฏิบติังาน สญัญา 1

(ไม่เกินสองปี)

พนกังานทดลองปฏิบติังาน สญัญา 2
(ไม่เกินสามปี)

พนกังานประจํา 

(อายสุญัญาจา้งจนถึงอาย ุ 60 ปี)



ความกา้วหนา้ดา้นวิชาการของคณาจารย์

อาจารย์

ผ ูช้่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์



ความกา้วหนา้ดา้นบรหิารของคณาจารย์

อธิการบดี

รองอธิการบดี

คณบดี/ผ ูอํ้านวยการ

ผ ูช่้วยอธิการบดี



ความกา้วหนา้ดา้นวิชาการของสายสนบัสนนุ

ระดบั
ปฏิบติัการ

ระดบั
ชํานาญการ

ระดบัชํานาญการ
พิเศษ

ระดบัเช่ียวชาญ



ความกา้วหนา้ดา้นบรหิารของสายสนบัสนนุ

หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งาน

หวัหนา้สาํนกังาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิารงาน   
นกัวิชาการ



สวสัดิการ และสิทธิประโยชน ์(1)

ประกนั

สงัคม

• การรกัษาพยาบาล

• สงเคราะหบ์ตุร

• กองทนุชราภาพ

ประกนั
สขุภาพ

• ค ุม้ครองกรณีเสียชีวิต 200,000 บาท

• ค่ารกัษาพยาบาลกรณีผ ูป่้วยนอก 1,200 บาทต่อครัง้ (30 ครัง้ต่อปี)

• ค่ารกัษาพยาบาลกรณีผ ูป่้วยใน

• ครอบคลมุบคุคลในครอบครวั (ค ู่สมรสและบตุร หรอืบิดามารดาของผ ูไ้มไ่ดส้มรส )

ประกนั
อบุติัเหต ุ

• ค ุม้ครองกรณีเสียชีวิต 200,000 บาท

• ค ุม้ครองกรณีอบุติัเหต ุ (ผ ูป่้วยนอก) 4,500 บาทต่อครัง้



สวสัดิการ และสิทธิประโยชน ์(2)

ตรวจ
สขุภาพ
ประจําปี

• พนกังานมหาวิทยาลยัอายต่ํุากว่า  45 ปี 1,000 บาท

• พนกังานมหาวิทยาลยัอายตุัง้แต่  45 ปีข้ึนไป     2,000 บาท

• สะสมได ้3 ปี

กองทนุ
สํารองเล้ียง

ชีพ

• กองทนุสํารองเล้ียงชีพ ธนชาติทวีค่า (บมจ. EASTSPRING)

• ลกูจา้งจ่ายเงินสะสม 3 – 15%

• นายจา้งสมทบ 5 %

เงินชดเชย

• กรณีเลิกจา้งดว้ยเหตยุบุ หรอืเลิกตําแหน่ง

• กรณีเกษียณอาย ุ เสียชีวิต

• ชดเชยสงูสดุ 400 วนัของเงินเดือนสดุทา้ย (อายงุานมากกว่า 20 ปี)



สวสัดิการ และสิทธิประโยชน ์(3)

อดุหนนุ
การศึกษา

บตุร

• ระดบัอนบุาล ปีการศึกษาละ 3,000 บาท

• ระดบัประถมศึกษา ปีการศึกษาละ 5,000 บาท

• ระดบัมธัยมศึกษา ปีการศึกษาละ 7,000 บาท

• ระดบัอดุมศึกษา ปีการศึกษาละ 10,000 บาท

เงินยมื
ฉกุเฉิน

• วงเงินไมเ่กิน 50,000 บาท

• ผอ่นชําระไมเ่กิน 24 เดือน ไมมี่ดอกเบ้ีย

เงินยืมซ้ือ
คอมพิวเตอร์

• วงเงินไมเ่กิน 50,000 บาท

• ผอ่นชําระไมเ่กิน 24 เดือน ไมมี่ดอกเบ้ีย



สิทธิการลาของพนกังานมหาวิทยาลยั

• ลาราชการ
ทหาร

• ลาไปประกอบพิธี
ฮจัย์

• ลาไปช่วยเหลือ
ภรยิาท่ีคลอด
บตุร  15 วนั

• ลาอปุสมบท

ลาป่วย 

60-60 วนั

ลาคลอดบตุร

98 วนั

ลากิจสว่นตวั

45 วนั

ลาพกัผอ่น 
10 วนั



การลาเพ่ือพฒันาและเสรมิสรา้ง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ปฏิบติังานวิจยั

ปฏิบติังาน
บรกิารวิชาการ

เพ่ิมพนูความร ู้
ทางวิชาการ

ฝึกอบรม
ดงูาน

ศึกษาต่อ



พนกังานมหาวิทยาลยัมีสิทธิ

มีบตัรประจําตวัเจา้หนา้ท่ีของรฐั



เครือ่งแบบผ ูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั



พนกังานมหาวิทยาลยัมีสทิธิขอพระราชทาน

เครือ่งราชอิสรยิาภรณ์

สายสนบัสนนุ บ.ม. จ.ช.

อาจารย์

ผ ูช้่วยศาสตราจารย์
จ.ช. ท.ม.

รองศาสตราจารย์ ต.ม. ป.ม.



ระบบพิทกัษค์ณุธรรมของมหาวิทยาลยั

 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าดว้ยธรรมาภิบาลและจรยิธรรมของมหาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๖๔

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจรยิธรรม

 คณะกรรมการอทุธรณแ์ละรอ้งทกุขป์ระจํามหาวิทยาลยั

 การสง่เสรมิจรรยาบรรณของผ ูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั

 สภาคณาจารยแ์ละพนกังาน

 ผ ูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกบัวินยั การรกัษาวินยั การดําเนินการทางวินยั

 การสอบสวนพิจารณา

 หลกัเกณฑก์ารอทุธรณ ์และการรอ้งทกุข์


	ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล�ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
	����มหาวิทยาลัยทักษิณ: อดีตสู่อนาคต�มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศ
	The University of Glocalization
	เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต
	TSU CORE VALUES �สู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
	มหาวิทยาลัยทักษิณ
	โครงสร้างองค์กร
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	การบริหารทรัพยากรบุคคล
	วางเป้าหมายของการสรรหาคัดเลือก�องค์กรต้องการคนแบบไหน�Creative, Innovative, Talented, Multi-skills, Experienced, �or Anyone? �
	พนักงาน 4 ประเภทในองค์กร:�Performance management:ความท้าทายของ HR
	Performance management
	Performance�Management ขององค์กรยุคใหม่�-เน้นการ Feedback จากเพื่อนร่วมงาน�-อะไรคือสิ่งที่ทำอยู่และจะทำต่อไป�-อะไรที่จะทำแตกต่างจากเดิม�
	การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร
	การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร
	ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
	ประเภทและตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
	อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย 
	ระบบค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย �สายคณาจารย์
	ระบบค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย �สายสนับสนุน
	ระบบค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย �ประเภทบริหาร
	ระบบสัญญาจ้าง
	ความก้าวหน้าด้านวิชาการของคณาจารย์
	ความก้าวหน้าด้านบริหารของคณาจารย์
	ความก้าวหน้าด้านวิชาการของสายสนับสนุน
	ความก้าวหน้าด้านบริหารของสายสนับสนุน
	สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ (1)
	สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ (2)
	สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ (3)
	สิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
	การลาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง�ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ�มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
	พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	ระบบพิทักษ์คุณธรรมของมหาวิทยาลัย

