
แนวปฏบิตัใินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวทิยาลัย

ตาํแหน่งวชิาการ ประจาํปี 2561



อตัราค่าตอบแทนตามผลประเมินตามผลงาน

** ปรบัเพิ่มระดบั 4  ตามมติ ก.บ.ม. ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 **



หลักเกณฑ์การประเมนิผลงานวิจยั

ใช้สาํหรับปีงบประมาณ  2561 โดยนับผลงานตามปีปฏทินิ (ม.ค 60.- ธ.ค. 60) 



หลักเกณฑ์การประเมนิผลงานวิจยั

ใช้สาํหรับปีงบประมาณ  2561 โดยนับผลงานตามปีปฏทินิ (ม.ค 60.- ธ.ค. 60) 



สําหรบัคณะ/หน่วยงานที่มีงานสรา้งสรรค์
ตามประกาศ ม.อ. เรื่องการกาํหนดหลกัเกณฑง์านสรา้งสรรคข์องบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์พ.ศ.2559 

ลว. 14 ก.ย. 2559 บงัคบัใช ้1 ส.ค. 2559 

งานสรา้งสรรค ์หมายถงึ

1. ผลงานศิลปะ

2. การประดิษฐ ์

3. การแสดงออกเชิงสรา้งสรรคใ์นรูปแบบต่างๆ ที่มีความเป็นนวตักรรม

     
การเผยแพร ่หมายถงึ

1. การเผยแพรใ่นลกัษณะสิง่ตพีมิพ ์

2. การจดันิทรรศการ (Exhibition) 

3. การจดัประกวด 

4. การจดัแสดงต่อสาธารณะทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาติ

**มีผูท้รงคณุวฒุ ิหรอืมีคณะกรรมการฯ ที่มหาวทิยาลยัแต่งต ัง้ คดัสรร กล ัน่กรองผลงานกอ่นการเผยแพร่



ประเภทงานสรา้งสรรค์

สาขา ผลงาน

ทศันศิลป์ จิตรกรรม   ประติมากรรม  ภาพพิมพ ์  สื่อผสม

ประยุกตศ์ิลป์ สถาปัตยกรรม  การออกแบบ   มลัติมีเดีย

ดนตรี การประพนัธ ์ การบรรเลง  การขบัรอ้ง  ดนตรี

ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์  การแสดง  ภาพยนต์

ผลงานสรา้งสรรคอ์ื่นๆ วรรณศิลป์   สถาปัตยศิลป์ ดรุิยางคศิลป์หรืองานสรา้งสรรคอ์ื่นๆ โดย

คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองงานสรา้งสรรคท์ี่มหาวิทยาลยัแต่งตัง้พิจารณาให้

ความเห็นชอบ  



แหล่งเผยแพร่

ระดบั รายละเอียด

สถานศึกษา หอศิลป์  หอประชุม  ลานศิลปวฒันธรรม

หอศิลป์ขององคก์ารหรือสมาคม มีคณะกรรมการดแูลรบัผิดชอบนิทรรศการ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ คก.ความร่วมมือระหว่างไทยกบัประเทศอื่น ( มีผูเ้ขา้ร่วมนอ้ยกว่า 5 ประเทศ)

ภูมิภาคอาเซียน - เผยแพร่กลุ่มอาเซียนอย่างนอ้ย 5 ประเทศ (นบัรวมไทย)

- เผยแพร่กลุ่มอาเซียนนอ้ยกว่า 5 ประเทศ + ประเทศอื่นๆ รวมไดอ้ย่างนอ้ย 

   5 ประเทศใหเ้ทียบเท่านานาชาติ

ระดบันานาชาติ แหล่งเผยแพร่ตอ้งไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ (อย่างนอ้ย 5 ประเทศที่

ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน)



ใหเ้ทียบเคียงแหล่งเผยแพร่งานสรา้งสรรคก์บัการตีพิมพผ์ลงานวิจยัดงันี้

ใหเ้ทยีบเท่ากบั Scopus



หลกัเกณฑก์ารนบัผลงานทางวิชาการ

1. นบัเฉพาะผลงานวิจยัที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานวารสารระดบัชาติ ( TCI ) และนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด

2. เป็น Corresponding Author หรือมีส่วนร่วมในผลงานไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25  ---ใหน้บัเป็น 1 บทความ

3. มีส่วนร่วมในผลงานตํา่กว่ารอ้ยละ 25 ---ใหน้บัเป็น 0.5 บทความ  หลายบทความรวมกนัตอ้งไดไ้ม่นอ้ยกว่า

   รอ้ยละ 25 และสามารถนบัรวมไดไ้ม่เกิน 1 บทความ

4.  สาขาวิทยาศาสตร ์ ---นบัเฉพาะบทความที่ตีพิมพใ์นฐาน Web of science (WoS) 

  สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ---นบัไดท้ัง้บทความที่ตีพิมพ์

    ในฐาน Web of science (WoS) หรอื Scopus

5. ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ Proceeding รวมทัง้ที่ตีพิมพใ์นวารสารการประชุมทางวิชาการ

   ไม่สามารถนบัได้



การเทียบผลงานวิจยัที่ตีพิมพใ์นฐานขอ้มลู

WOS/ Scopus ฐานนานาชาติที่ ก.พ.อ. กาํหนด ฐานระดบัชาติ (TCI) ที่ก.พ.อ.

กาํหนด

1 รายการ 2 รายการ 4 รายการ
= =

หา้มเทียบกลบั ≠



ลําดบัฐานขอ้มลูการตีพิมพผ์ลงานวิจยั

ลาํดบัที่ ชื่อฐานข้อมูลการตพีมิพ์ผลงานวิจยั หมายเหตุ

1 Web of Science  (Web of Knowledge)

เรียงจากฐานข้อมูลสูงสุด

ไปฐานข้อมูลตํ่าสุด
2 Scopus

3 ระดบันานาชาติ

4 ระดบัชาต ิ(TCI)



ตวัอย่างการนบัผลงาน

การนบัผลงานหลายๆผลงาน ที่มีส่วนร่วมตํา่กว่ารอ้ยละ 25 และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 

ใหน้บัฐานขอ้มูลที่ผลงานมีส่วนร่วมสงูสดุ ถา้มีส่วนร่วมเท่ากนัใหน้บัที่ฐานขอ้มลูสงูกว่า

ตวัอย่างที่ ฐานขอ้มูลการตพีมิพผ์ลงานวจิยั รอ้ยละของ

ผลงานรวม

การนบัผลงานใน

ฐานขอ้มูลWeb of Science Scopus ระดบันานาชาติ ระดบัชาต ิ(TCI)

1 15 5 10 30 Web of Science

2 - 5 10 10 25 ระดบันานาชาติ

3 - - 5 25 30 ระดบัชาต ิ(TCI)

4 10 (ผลงาน1) =10

(ผลงาน2) =15

(ผลงาน1) =5

(ผลงาน2) =5
45 ระดบันานาชาติ= 25 = 10



หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลยัตําแหน่งวิชาการที่มีผลงานวิจยัตีพิมพใ์นฐานขอ้มลู

1. วนัที่ 1 กนัยายน ของทุกปีเป็นวนัที่มหาวิทยาลยัอนุมตัิใหจ้่ายเงินค่าตอบแทนฯ และจะจ่ายค่าตอบแทนฯในวนัที่ 1 ต.ค.

2. หากพน้จากราชการ ใหจ้่ายตามสดัส่วนระยะเวลาการปฏิบตัิงานจริงในมหาวิทยาลยั

3. การลาทุกประเภท -- ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนตามผลงาน 12 เดือน โดยผลงานจะตอ้งมีชื่อ ม.อ.เพียงสถาบนัเดียวเท่านัน้

4. การไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการสงูขึ้น

4.1 ใหจ้่ายยอ้นหลงัตามคําสัง่แต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่ง

4.2 ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนตามสดัส่วนระยะเวลาการดํารงตําแหน่งวิชาการ

4.3 กรณีมหาวิทยาลยัอนุมตัิใหจ้่ายค่าตอบแทนฯในตําแหน่งเดิมไปแลว้  -- หากมีคําสัง่แต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งสงูขึ้น

           ยอ้นหลงั ใหค้ํานวณค่าตอบแทนฯตามตําแหน่งใหม่ แลว้ถือปฏิบตัิดงันี้ 

4.3.1 ไดร้บัค่าตอบแทนนอ้ยกว่าเดิม --   มหาวิทยาลยัไม่เรียกคืนเงินส่วนต่าง

4.3.2 ไดร้บัค่าตอบแทนมากกว่าเดิม  --  เจา้ตวัเสนอเรื่องผ่านคณะ/หน่วยงานมายงัมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา

              ในปีงบประมาณถดัไป



แนวปฏิบตัิในการจ่ายค่าตอบแทน

 ** หากพน้จากราชการ หรือเป็นงานสรา้งสรรค ์ขอใหเ้สนอขอ้มลูเป็นเอกสารไม่ตอ้งผ่านระบบ **

1. บุคลากรกรอกขอ้มูลผลงานในระบบ HR-MIS

2. บุคลากรเสนอแบบรายงานผลงานจากระบบ

Https://compensation.psu.ac.th

3. คณะสง่ขอ้มูลใหก้องการเจา้หนา้ที่

*****************************************

(วนัที่ 1 เม.ย. 2561 – 30 มิ.ย. 2561)

อนุกรรมการฯ ระดบัมหาวิทยาลยั 3 ชุด 

ตรวจสอบผลงาน

1. ดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

2. ดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

3. ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

*****************************************

(วนัที่ 1 ก.ค. 61 – 15 ส.ค. 61)

มหาวิทยาลยัพิจารณา

1. คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน –สง่ขอ้มูลให้

กองคลงัเบิกจา่ยค่าตอบแทน 

       (วนัที่ 16 ส.ค. 61)

2.    ดาํเนินการจา่ยค่าตอบแทน (1 ต.ค. 61)

*****************************************

1 2

3



ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงนิค่าตอบแทนพนักงานมหาวทิยาลัย

ตาํแหน่งวชิาการ

https://compensation.psu.ac.th/


