
หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิค่าตอบแทน

พนกังานมหาวทิยาลยัตาํแหน่งวชิาการ พ.ศ. 2559

บงัคบัใช ้1 มกราคม 2559

โดย นายแพทยบ์ญุประสทิธิ์  กฤตยป์ระชา

รองอธกิารบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ



เดิม  เกณฑก์ารจา่ยค่าตอบแทนตาํแหน่งวชิาการ ตามประกาศเรื่องการจา่ยค่าตอบแทน ฉบบั ลว. 10 ก.ค. 2552

ตาํแหน่ง เงนิประจาํตาํแหน่ง ค่าตอบแทน

ผศ. 5,600 1,000

รศ. 9,900 1,000

ศ. 13,000 1,000

หมายเหต ุไดย้กเลกิค่าตอบแทน 1,000 บาท ไปแลว้ต ัง้แต่วนัที่  1 ต.ค. 2559



ใหม่   อตัราค่าตอบแทนตามผลประเมินตามผลงาน ตามประกาศเรื่องหลกัเกณฑ์

การจา่ยเงนิค่าตอบแทนพนกังานมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรต์าํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2559 ลว 2 ก.พ. 2559 



หลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานวจิยั

ใชส้าํหรบัปีงบประมาณ 2560 และ 2561 โดยนบัผลงานตามปีปฏทินิ (ม.ค.-ธ.ค.) 

 กลุม่อายงุานไม่เกนิ 5 ปี / กลุม่อายงุานเกนิ 5 ปี เนน้การสอน , เนน้การวจิยั



กลุม่เนน้การบรกิารวชิาชีพสขุภาพ เริ่มใชป้ีงบประมาณ 2561 (มีผลงานระหว่าง ม.ค. 60 - ธ.ค. 60)

ตามประกาศเรื่องหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิค่าตอบแทนพนกังานมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

ตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2559 (เพิม่เตมิ)



สาํหรบัคณะ/หน่วยงานที่มีงานสรา้งสรรค์
ตามประกาศ ม.อ. เรื่องการกาํหนดหลกัเกณฑง์านสรา้งสรรคข์องบคุลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์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 จติรกรรม   ประตมิากรรม  ภาพพมิพ ์  สือ่ผสม

ประยกุตศ์ิลป์ สถาปตัยกรรม  การออกแบบ   มลัตมิีเดีย

ดนตรี การประพนัธ ์ การบรรเลง  การขบัรอ้ง  ดนตรี

ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์  การแสดง  ภาพยนต์

ผลงานสรา้งสรรคอ์ืน่ๆ วรรณกรรม  หตัถกรรม  งานสรา้งสรรคอ์ืน่โดยกรรมการพจิารณากล ัน่กรองเหน็ชอบ



แหลง่เผยแพร่

ระดบั รายละเอยีด

สถานศึกษา หอศิลป์  หอประชมุ  ลานศิลปวฒันธรรม

หอศิลป์ขององคก์ารหรอืสมาคม มีคณะกรรมการดูแลรบัผิดชอบนิทรรศการ

ความรว่มมือระหว่างประเทศ คก.ความรว่มมือระหว่างไทยกบัประเทศอืน่ ( มีผูเ้ขา้รว่มนอ้ยกว่า 5 ประเทศ)

ภมูิภาคอาเซียน - เผยแพรก่ลุม่อาเซียนอย่างนอ้ย 5 ประเทศ (นบัรวมไทย)

- เผยแพรก่ลุม่อาเซียนนอ้ยกว่า 5 ประเทศ + ประเทศอืน่ๆ รวมไดอ้ย่างนอ้ย 5 ประเทศ    

  ใหเ้ทยีบเท่านานาชาติ

ระดบันานาชาติ แหลง่เผยแพรต่อ้งไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ(อย่างนอ้ย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ใน

กลุม่อาเซียน)



ใหเ้ทยีบเคยีงแหลง่เผยแพรง่านสรา้งสรรคก์บัการตพีมิพผ์ลงานวจิยัดงันี้

ใหเ้ทยีบเท่ากบั Scopus



หลกัเกณฑก์ารนบัผลงานทางวชิาการ

1. นบัเฉพาะผลงานวจิยัที่ตพีมิพเ์ผยแพรใ่นฐานวารสารระดบัชาต ิ( TCI ) และนานาชาต ิตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด

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

3. มีสว่นรว่มในผลงานตํา่กว่ารอ้ยละ 25 ---ใหน้บัเป็น 0.5 บทความ  หลายบทความรวมกนัตอ้งไดไ้ม่นอ้ยกว่า

   รอ้ยละ 25 และสามารถนบัรวมไดไ้ม่เกนิ 1 บทความ

4.  สาขาวทิยาศาสตร ์นบัเฉพาะบทความที่ตพีมิพใ์นฐาน Web of science (WOS) 

  สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์นบัไดท้ ัง้บทความที่ตพีมิพใ์นฐาน Web of science (WOS) หรอื Scopus

5. ผลงานที่นําเสนอในที่ประชมุทางวชิาการ Proceeding รวมทัง้ที่ตพีมิพใ์นวารสารการประชมุทางวชิาการ

   ไม่สามารถนบัได ้



การเทยีบผลงานวจิยัที่ตพีมิพใ์นฐานขอ้มูล

WOS/ Scopus ฐานนานาชาตทิี่ ก.พ.อ. กาํหนด ฐานระดบัชาต ิ(TCI) ที่ก.พ.อ.กาํหนด

1 รายการ 2 รายการ 4 รายการ= =

หา้มเทยีบกลบั ≠



ลาํดบัฐานขอ้มูลการตพีมิพผ์ลงานวจิยั

ลาํดบัที่ ชื่อฐานขอ้มูลการตพีมิพผ์ลงานวจิยั หมายเหตุ

1 Web of Science  (Web of Knowledge)

เรยีงจากฐานขอ้มูลสูงสดุไป

ฐานขอ้มูลตํา่สดุ

2 Scopus

3 ระดบันานาชาติ

4 ระดบัชาต ิ(TCI)



ตวัอย่างการนบัผลงาน

การนบัผลงานหลายๆผลงาน ที่มีสว่นรว่มตํา่กว่ารอ้ยละ 25 และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 

ใหน้บัฐานขอ้มูลที่ผลงานมีสว่นรว่มสูงสดุ ถา้มีสว่นรว่มเท่ากนัใหน้บัที่ฐานขอ้มูลสูงกว่า

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



หลกัเกณฑก์ารจา่ยค่าตอบแทนพนกังานมหาวทิยาลยัตาํแหน่งวชิาการที่มีผลงานวจิยัตพีมิพใ์นฐานขอ้มูล

1. วนัที่ 1 กนัยายน ของทกุปีเป็นวนัที่มหาวทิยาลยัอนุมตัใิหจ้า่ยเงนิคา่ตอบแทนฯ และจะจา่ยค่าตอบแทนฯในวนัที่ 1 ต.ค.

2. หากพน้จากราชการ ใหจ้า่ยตามสดัสว่นระยะเวลาการปฏบิตังิานจรงิในมหาวทิยาลยั

3. การลาทกุประเภท -- ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนตามผลงาน 12 เดือน โดยผลงานจะตอ้งมีชื่อ ม.อ.เพยีงสถาบนัเดียวเท่านั้น

4. การไดร้บัการแต่งต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการสูงขึ้น

4.1 ใหจ้า่ยยอ้นหลงัตามคาํส ัง่แตง่ต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่ง

4.2 ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนตามสดัสว่นระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งวชิาการ

4.3 กรณีมหาวทิยาลยัอนุมตัใิหจ้า่ยค่าตอบแทนฯในตาํแหน่งเดิมไปแลว้  -- หากมีคาํส ัง่แตง่ต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึ้น

           ยอ้นหลงั ใหค้าํนวณคา่ตอบแทนฯตามตาํแหน่งใหม่ แลว้ถอืปฏบิตัดิงันี้ 

4.3.1 ไดร้บัค่าตอบแทนนอ้ยกวา่เดิม --   มหาวทิยาลยัไม่เรยีกคนืเงนิสว่นตา่ง

4.3.2 ไดร้บัค่าตอบแทนมากกวา่เดิม  --  เจา้ตวัเสนอเรื่องผ่านคณะ/หน่วยงานมายงัมหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณา

     ในปีงบประมาณถดัไป



แนวปฏบิตัใินการจา่ยค่าตอบแทน

 ** หากพน้จากราชการ หรอืเป็นงานสรา้งสรรค ์ขอใหเ้สนอขอ้มูลเป็นเอกสารไม่ตอ้งผ่านระบบ **



กาํหนดการรบัฟงัความคดิเหน็เรื่องระบบ TOR Online  

ระบบการจา่ยเงนิค่าตอบแทนสาํหรบัพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 

และชี้แจงระบบพีเ่ลี้ยงอาจารยใ์หม่

คร ัง้ที่ วนัที่ เวลา สถานที่

1 2 มิ.ย. 60 09.30 - 12.00 น. วข. ปตัตานี

2 5 มิ.ย. 60 13.30 - 16.30 น. พบบคุลากรสายวทิยาศาสตร ์หอ้งประชมุ 210 สนอ.

3 9 มิ.ย. 60 09.30 - 12.00 น. วข. ตรงั

4 20 มิ.ย. 60 13.30 - 16.30 น. พบบคุลากรสายสงัคมศาสตร ์หอ้งประชมุ 1 สนอ.

5 27 มิ.ย. 60 13.30 - 16.30 น. พบบคุลากรสายวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  หอ้งประชมุ 210 สนอ.

6 3 ก.ค. 60 13.30 - 16.30 น. วข.สรุาษฎรธ์านี

7 5 ก.ค. 60 13.30 - 16.30 น. วข.ภเูกต็



ระบบการรายงานผลงานเพือ่ขอรบัเงนิค่าตอบแทนพนกังานมหาวทิยาลยัตาํแหน่งวชิาการ

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


