
HR พบประชาคม
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานอธิการบดี



งบบุคลากร 2564

84.71% 15.29%

1,414 ล้าน 255 ล้าน

1,435

เงินรายได้เงินงบประมาณ

2563



ความก้าวหน้าสายวิชาการ

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

ภายใน 5 ปี

ภายใน 7 ปี
ไม่ได้รับเงินประจำตำแหนง่ ผศ.

ไม่ได้รับเงินตอบแทนนอกเหนอืจากคา่จ้าง

ได้เพ่ิมค่าจ้างประจำปไีมเ่กินรอ้ยละ 2

จนกว่าจะได้ รศ.

พ้นสภาพ
วุฒิปริญญาเอก ปฏิบัติงาน 1 ปี

วุฒิปริญญาโท ปฏิบัติงาน 4 ปี 

ปฏิบัติงาน 2 ปี

ปฏิบัติงาน 2 ปี



เงินประจำตำแหน่ง สายวิชาการ

ศาสตราจารย์

20,000
รองศาสตราจารย์

13,500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7,500

(6,000)

(6,300)

(3,700)

เงินเพิ่มพิเศษ

สถาบันสมทบถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

*

*
*

*



PBP (2558-2563)

• การพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนไม่เป็นภาพรวม

• พิจารณาขั้นจากวงเงินที่มี ไม่ได้พิจารณาจากคุณภาพผลงาน

• บุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง จะไม่ได้รับผลตอบแทนที่สมควรได้

6%
ส่วนกลาง

5.6%
ภาควิชา

5.8%
คณะ

ตัวอย่างเช่น



DISRUPTIVE

PERFORMANCE-

BASED

PAYMENT DPBP



01 เพิ่มค่าจ้างตนเอง

02 เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

03 เลือกภาระงานได้ตามถนัด

04 การทำงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

05 เป็นฐานข้อมูลใช้วางยุทธศาสตร์



ปฟ

ภาระงานสายวิชาการ

Research Work
งานวิจัย

Teaching Work
งานสอน

Academic Service or 

Fame Enhancement Work
งานเพื่อสังคมและงานสรา้งชื่อเสียง

Profit-Making Work
งานสร้างรายได้ให้แก่สถาบนั

Teaching Workload
ภาระงานสอน



ผู้บริหาร

$

สายวิชาการ

$

สายสนับสนุน

วิชาการ

$

• พันธกิจแยกสายงาน

• การพิจารณาขึ้นขั้น

แยกกรอบวงเงิน

อย่างชัดเจน

การจัดสรรวงเงินในการเพิ่มค่าจ้าง



ภาระงานสอนขั้นต ่า

180 ชั่วโมง/ปีปฏิบัติงาน

รายวิชา/ปีปฏิบัติงาน

ภาระงานด้านอื่น ๆ

ขั้นต ่า

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

Pre-Level

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3



ภาระงานสอนขั้นต ่า (แบบพิเศษ)

90ชั่วโมง/ปีปฏิบัติงาน

รายวิชา/ปีปฏิบัติงาน

ภาระงานด้านอื่น ๆ

ขั้นต ่า

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5



ถ้าไม่เบิกเงิน สามารถนำมาใช้เป็น

ภาระงานเพื่อเพิ่มเงินเดือนได้

ภาระงานสอนที่มีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ

หรือค่าตอบแทนพิเศษ



- คำนวณไม่เกิน 6 เรื่อง/ปีการศกึษา

- เรื่องละไม่เกิน 0.25 ชั่วโมงต่อเทอม

ปริญญาตรี

ไม่คำนวณ

บัณฑิตศึกษา

เช่น รับเป็นท่ีปรึกษาวิชาโครงงาน 6 เรื่อง/ปีการศึกษา

เทอม 1: 0.25 ชม. X 15 สัปดาห์ x 6 เรื่อง

22.5 ชั่วโมง/เทอม

เทอม 2: 0.25 ชม. X 15 สัปดาห์ x 6 เรื่อง

22.5 ชั่วโมง/เทอม

รวมเป็น 45 ชั่วโมง/ปีการศึกษา

ภาระงานสอนสำหรับ
รายวิชาโครงงาน ปัญหาพิเศษ ศิลปนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ 

หรือวิชาที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นในลักษณะเดยีวกัน

ที่ไม่เบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา



ผลงาน เคลมได้ คน

งานวิจัย

จะต้องเป็น

• First

• Corresponding

• Last

*

ภาระงานด้านอื่น ๆ ขั้นต ่า



ภาระงานด้านอื่น ๆ

Research Work

งานวิจัย01
Teaching Work

งานสอน02
Profit-Making Work

งานสร้างรายได้ให้แก่สถาบนั03
Academic Service or 

Fame Enhancement Work

งานเพ่ือสังคมและงานสร้างชื่อเสียง
04

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 1

Level 6



Lv.3

3,000

Lv.4

5,000

Lv.5

10,000

Lv.6

15,000

เงินเพิ่มพิเศษ

• ได้ 1 ตุลาคม ทุกปี 

ตามผลงาน

• ระยะเวลา 12 เดือน

• ผลงาน 1 ชิ้น 1 คน

ผลงานต้องไม่เคยใช้รับค่าตอบแทนประเภทอื่น*



การได้รับเงิน

ได้รับคงท่ีทุกเดอืน เงินเดือน
เงินประจำ

ตำแหน่งวิชาการ

ขึ้นอยู่กับ

ผลการปฏิบัติงาน

เพิ่มเงินเดือนประจำปี

ตามผลงานที่เกินภาระงานขัน้ต ่า 

ประเมินจาก DPBP

เงินเพิ่มพิเศษ

ตามระดับผลงานที่ได้

ผ่านภาระงานขั้นต ่า ไม่ผ่านภาระงานขั้นต ่า



ฐานการคำนวณและช่วงค่าจ้างสำหรับการเพิ่มค่าจ้าง

ระดับ

ค่าจ้าง ฐานการคำนวณ

เพิ่มค่าจ้างขั้นต ่า ขั้นสูง

ศาสตราจารย์ - 115,200 100,000

รองศาสตราจารย์ - 111,480 80,000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 105,540 63,000

อาจารย์ และ นักวิจัย
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

32,760

27,300
89,260 45,000



ระดับ ช่วงค่าจ้าง
ฐานการคำนวณ

เพิ่มค่าจ้าง

ศาสตราจารย์ ≤ 200,000 120,000

รองศาสตราจารย์ ≤ 160,000 100,000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ≤ 135,000 80,000

อาจารย์ 27,300 – 98,100 63,000

ฐานการคำนวณและช่วงค่าจ้างสำหรับการเพิ่มค่าจ้าง

แบบพิเศษ



ปีงบประมาณ : 2564

ประวัติการเพิ่มค่าจ้าง

<

การแสดงผลการขึ้นขั้นเงินเดือน

ระดับ
คะแนน
DPBP

หัวหน้าภาค คณบดี อธิการบดี รวมร้อยละ จ านวนเงิน เกรด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4.86 1 1 6.86 4,370 B+



ป้อนข้อมูลการสอน

ในระบบสำนักทะเบียน

และประมวลผล

ตรวจสอบและ

ยืนยันความถูกต้อง

แบบมอบหมาย

ภาระงานสอน

ในระบบ DPBP

เลือกวิชาที่จะใช้เป็น

ภาระงาน

แบบประเมินผลงาน

ทางวิชาการ

กรอกภาระงานด้านอื่น ๆ

ในแบบประเมินผลงาน

ทางวิชาการ

เจ้าหน้าที่คณะ
อาจารย์

อาจารย์เข้า

อาจารย์ลงนามคณบดีอนุมัติ

อาจารย์

หัวหน้าภาควิชา

พิจารณา

อาจารย์

ลงนาม



จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

แบบมอบหมายงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

เลือกหัวข้อที่จะเป็น

ภาระงานข้ันต ่า

แบบประเมินผลงาน

ทางวิชาการ

คณบดีอนุมัติ

อาจารย์ลงนาม

อาจารย์

เจ้าหน้าที่คณะ
หัวหน้าภาควิชาพิจารณา


