
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง คุณสมบัติของพนักงานสายวิชาการท่ีจะไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําป

..........................................................................

อนุสนธิระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  วาดวยการขึ้นเงินเดือน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอ  ๗  ได

กําหนดวา   พนักงานท่ีจะไดรับการข้ึนเงินเดือนประจําป   ตองมีคุณสมบัติขั้นตํ่า  เชน  ตองมีผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานไมตํ่ากวา ๖๐ คะแนน มีภาระงานไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือกรณีอื่น ๆ

ตามประกาศมหาวิทยาลัย   และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
พนักงานสายวิชาการ  และพนักงานสายบริหารวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ฉบับลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอ  ๘ กําหนดไววา พนักงานสายวิชาการจะไดรับการข้ึนเงินเดือนประจําปตองมีภาระงานหรือคะแนนภาระงาน 

ข้ันตํ่าในแตละดาน  และภาระงานรวมทุกดานตอรอบปประเมิน  ไมนอยกวา  ๑,๒๐๐  หนวยภาระงาน หรือ 
ไมตํ่ากวา ๗๐ คะแนน  แลวแตกรณี ตามที่กําหนดไวในประกาศดังกลาว 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษา กลุมที่ ๑ กลุมพัฒนาการวิจัย
ระดบัแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research)  ซึง่กลุมนีม้เีปาหมายเนนการวจิยัขัน้สงูสรางความโดดเดน

ในดานการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติในหลายกลุมสาขาวิชา และมุงทําการคนควาเพื่อสรางความรู

ทฤษฎี และขอคนพบใหมเพื่อขยายพรมแดนของความรูและสรางความกาวหนาทางวิชาการ ที่ลุมลึกในสาขาวิชา
ตาง ๆ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีเปาประสงคท่ีจะเปน  "มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ"

(Comprehensive Research University) ตามแผนยุทธศาสตร ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐) และไดรับ
การจัดอันดับโลกตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งการที่จะสามารถ

บรรลุเปาประสงคและเปาหมายดังกลาว ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ ตองมีผลงานวิจัยเผยแพรในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดใหพนักงานสายวิชาการจะตองมีผลงานทางวิชาการไดรับการ
ตีพิมพหรือตอบรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ    มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบและ

ประกาศกําหนดเง่ือนไขการจาง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจางพนักงานสายวิชาการ พนักงาน
ชาวตางประเทศ ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยสัญญาจาง และกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเปนพนักงาน

สายวิชาการ จะตองมีผลงานทางวิชาการไดรับการตีพิมพหรือตอบรับการตีพิมพ เผยแพรในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus ซึ่งมีความสอดคลองกับเปาประสงค และเปาหมายของมหาวิทยาลัย

และเปนประโยชนตอพนักงานสายวิชาการในการนําผลงานวิจัยไปเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ดังน้ัน เพ่ือความชัดเจนและปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เพ่ือใหการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําปของพนักงานสายวิชาการมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

จึงเปนการสมควรกําหนดใหพนักงานสายวิชาการที่จะไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ประจําปจะตองมผีลงาน
ทางวิชาการไดรับการตีพิมพหรือตอบรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน

ฐานขอมูล Scopus  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอ ๗ (๑๔) ของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย การขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออก
ประกาศไวดังตอไปน้ี 

 



 

-  ๒  -

 

ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง คุณสมบัติของพนักงาน 

สายวิชาการท่ีจะไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําป" 
ขอ ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป 

ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
"อธิการบดี"  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

"พนักงานสายวิชาการ"  หมายความวา  พนักงานของมหาวิทยาลัยที่

ดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ที่มีสิทธิไดรับ
การพิจารณาขึ้นเงินเดือน 

"ภาระงาน"  หมายความวา  ภาระงานดาน สอน วิจัย และพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ/การพัฒนางาน
ทางวิชาการและงานสรางสรรค 

บริการวิชาการ/บริการทางคลินิก/
บริการทางวิชาชีพในแหลงฝก

ปฏิบัติงานตามทีห่ลักสูตรหรือ

มหาวิทยาลัยกําหนด ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม หรืองานอื่น ๆ ที่ไดรับ 

มอบหมายตามที่กําหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง  

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
พนักงานสายวิชาการ และพนักงาน

สายบริหารวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือ

ฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 
ขอ ๔  พนักงานสายวิชาการท่ีจะไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน นอกจากตองมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๓  หรือ
ฉบับปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมแลว ตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ หรือตอบรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus ไมตํ่ากวา Q4 และเปนผูประพันธอันดับแรก (First author) หรือ
ผูประพันธบรรณกิจ (Corresponding author) และ

(๒) มีภาระงานทางวิชาการเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือ

ฉบับปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๒.๑) มีภาระงานแตละดาน ไมนอยกวาภาระงานขั้นตํ่า และมีภาระงานรวมทุกดาน
        ตอรอบปประเมิน ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ หนวยภาระงาน ตามตารางที่ ๑ – ๕

        แนบทายประกาศนี้ 
(๒.๒) มีคะแนนไมนอยกวาภาระงานขั้นตํ่าในแตละดาน และมีคะแนนรวมทุกดาน

        ตอรอบปประเมิน ไมตํ่ากวา ๗๐ คะแนน ตามตารางที่ ๖ แนบทายประกาศนี้



 

-  ๓  -

 

ขอ ๕  ในกรณีท่ีไมเปนไปตามประกาศนี้ ใหคณบดีเสนออธิการบดีพิจารณาเปนราย ๆ ไป

 

 ประกาศ ณ  วันที่   ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๑๐ มิ.ย. ๖๕ เวลา  ๑๑:๔๙:๖  Personal PKI-LN

Signature Code : 1kYhy-ZfQtG-SG/Pu-XTbIE



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
เรื่อง คุณสมบัติของพนักงานสายวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ าปี 

………………………………………………………. 
 

ตารางที่ 1  กรณีปฏิบัติงานครบทุกด้านตามเกณฑ์ปกติ และคะแนนผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล 

ภาระงานด้าน ภาระงานขั้นต่ า 
1. สอน  500 
2. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ     500 
3. บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
    หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

  200 

รวม 1,200 

          

  ตารางที่ 2   พนักงานสายวิชาการ กลุ่มส านักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือส านักวิชาอื่น 
           ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

ภาระงานด้าน ภาระงานขั้นต่ า 
1. สอน บริการทางคลินิก ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

700 

2. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ   500 
รวม 1,200 

 

 
 

 ตารางที่ 3   พนักงานสายวิชาการ ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป ส านักวิชาอื่นท่ีสอน 
                 รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ภาระงานด้าน ภาระงานขั้นต่ า 
1. สอน บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

  850 

2. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ     350 
รวม 1,200 

  

          ตารางที่ 4 อาจารย์ประจ าแหล่งฝึก 

ภาระงานด้าน ภาระงานขั้นต่ า 
1. สอน บริการวิชาการทางวิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
    ตามท่ีหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

700 

2. วิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 500 
รวม 1,200 

 

  

 



2 
 

 ตารางที่ 5 พนักงานสายวิชาการท่ีต้องไปปฏิบัติงานวิจัยแทนงานสอน   

ภาระงานด้าน ภาระงานขั้นต่ า 
1. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ      1,000 
2. บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

    200 

รวม   1,200 
 
 

 ตารางที่ 6  พนักงานสายวิชาการท่ีประสงค์ปฏิบัติงานวิจัยอย่างเดียว   

ภาระงานด้าน คะแนนขั้นต่ า 
1. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ    55 
2. บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

15 

รวม 70 
 

 
 


