
วาระท่ี ............... 

เรื่องรางประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องภาระงานและผลงานทางวิชาการของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตําแหนงคณาจารยประจําที่เกษียณอายุอยูปฏิบัติงานตอ พ.ศ. ..... 

 ขอบังคบัและประกาศท่ีเกี่ยวของ 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องหลักเกณฑและวิธีการใหพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทวิชาการ ตําแหนงคณาจารยประจําที่เกษียณอายุอยูปฏิบัติงานตอ พ.ศ.2561 กําหนด 
“ขอ 4 ใหสวนงานพิ จารณาใหพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติงานในสวนงานนั้นๆ 

ที่เกษียณอายุอยูปฏิบัติงานตอ ดังนี้ 
(1) เปนกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนของสวนงาน และเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย 

มิใชสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะขออยูปฏิบัติงานตอ 
(2) พิจารณาจากภาระงานของสวนงานเปนสําคัญ ซึ่งงานนั้นๆ มีความจําเปนและขาดแคลน 

ตองมีผูปฏิบัติงานที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณอยางตอเนื่อง ประกอบกับคุณสมบัติ ภาระงาน 
และผลงานทางวิชาการ 

(3) สวนงานจะตองมีอัตรารองรับสําหรับการใหอยูปฏิบัติงานตอ” 
“ขอ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุท่ีจะไดรับการพิจารณาใหอยูปฏิบัติงานตอ ตองมี

คุณสมบัติ ดังน้ี 
(1) ดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือตําแหนงรองศาสตราจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา ภายในวันสิ้นปงบประมาณของปที่เกษียณอายุ 
(2) เปนผูเกษียณอายุ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป 

(3) มีภาระงานและผลงานทางวิชาการยอนหลังสามป ตามเกณฑที่คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยกําหนด 

(4) มีอายุไมเกินหกสิบหาป” 

ประเด็นที่เสนอใหพิจารณา 
รางประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ืองภาระงานและผลงานทางวิชาการของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตําแหนงคณาจารยประจําท่ีเกษียณอายุอยูปฏิบัติงานตอ พ.ศ. ...... 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารสรุปเปรียบเทยีบภาระงานและผลงานทางวิชาการ

2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องหลักเกณฑและวิธีการใหพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทวิชาการ ตําแหนงคณาจารยประจําที่เกษียณอายุอยูปฏิบัติงานตอ พ.ศ.2561 

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลา

ราชการของขาราชการพลเรอืนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2558 

4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2558 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ืองการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร พ.ศ.2559 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ืองการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร พ.ศ.2559 ฉบับเพิ่มเติม 
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(ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เรื่อง  ภาระงานและผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตําแหน่งคณาจารยป์ระจํา 
ท่ีเกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ. ..... 

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องภาระงานและผลงานทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตําแหน่งคณาจารย์ประจําท่ีเกษียณอยู่ปฏิบัติงานต่อ 

  อาศัยอํานาจตามข้อ ๔๐ วรรคสองของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ
บริ ห าร ง านบุ คคลพนั ก ง านมหาวิ ทยาลั ย  พ .ศ .๒๕๕๙  ประกอบกับข้ อ  ๕  (๓ )  ของประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตําแหน่ง
คณาจารย์ประจํา ท่ีเกษียณอายุอยู่ปฏิบัติต่อ พ.ศ.๒๕๖๑ และโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมคร้ังที่ ...../............. เม่ือวันที่ ....................................จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องภาระงานและผลงาน
ทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตําแหน่งคณาจารย์ประจําท่ีเกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงาน
ต่อ พ.ศ. .....” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประเภทวิชาการ ตําแหน่งคณาจารย์ประจําที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
   “ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ข้อ ๔ ให้กําหนดภาระงาน และผลงานทางวิชาการย้อนหลังสามปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
   ๔.๑ ภาระงาน  
   มีภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการกําหนดภาระงาน
บุคลากรตําแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๙ และที่เพิ่มเติม ไม่ตํ่ากว่าระดับ ๑ 
   ๔.๒ ผลงานทางวิชาการ 
    ๔.๒.๑ ผู้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) งานวิจัย  

(ก) กลุ่มเน้นสอน มีงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) ปีละ             
สองรายการ หรืองานวิจัย ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปีละหนึ่ง
รายการ 

(ข) กลุ่มเน้นวิจัย มีงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปีละ 
หนึ่งรายการ หรือ 



   -๒- 

(๒)  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ปีละหนึ่งรายการ หรือ 
(๓)  ตํารา หรือหนังสือปีละหนึ่งรายการ หรือ 
(๔)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ปีละหนึ่งรายการ 

  ๔.๒.๒ ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑)  งานวิจัย  
(ก) กลุ่มเน้นสอน มีงานวิจัยตีพิมพ์ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปีละ                   

หนึ่งรายการ  
(ข) กลุ่มเน้นวิจัย สายวิทยาศาสตร์ มีงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of 

science สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงานวิจัยตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Web of science หรือฐานข้อมูล scopus ปีละหนึ่งรายการ 
หรือ 

(๒)  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมปีละหนึ่งรายการ หรือ 
(๓)  ตําราหรือหนังสือปีละหนึ่งรายการ หรือ 
(๔)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ ปีละหนึ่งรายการ  

 ในกรณีท่ีผู้ท่ีจะอยู่ปฏิบัติงานต่อดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ไม่ครบ              
สามปีให้นําผลงานทางวิชาการในขณะดํารงตําแหน่งก่อนหน้าน้ันมานับรวมได้ 

 ข้อ ๕ การเผยแพร่ผลงานประเภทงานวิจัย ตํารา หนังสือ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม     
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นต้องได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนดตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 

 สําหรับผลงานประเภทงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสารต้องตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) 
กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มท่ี ๒ หรือระดับนานาชาติตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนดตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

   ประกาศ   ณ   วันที่  

      
        (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล) 
                                  อธิการบดี 
 
 
 
 
 




