มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักการและเหตุผลในการพัฒนามาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ตามที่เกณฑภาระงานที่ผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการใชมาเปนระยะเวลา
๑ ปแลว และมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการดําเนินการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจของหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานเกณฑ
ภาระงานบุคลากร เพื่อติดตามและประเมินการใชเกณฑภาระงานโดยรับฟงขอเสนอแนะจากทุกหนวยงาน
แลวนํามาพิจารณาปรับปรุงเกณฑภาระงานบุคลากรใหม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
ตอไปนั้น
คณะกรรมการประสานงานเกณฑภาระงานบุคลากรไดติดตามทบทวนและประเมินการใชเกณฑ
ภาระงาน รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกหนวยงาน รวมทั้งประกาศของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันการอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ฉบับลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการฯ
ไดจัดประชุมประชุม ๔ ครั้ง เพื่อพิจารณาพัฒนาเกณฑภาระงานเชิงปริมาณของผูดํารงตําแหนงวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหเหมาะสม สอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ ไดพัฒนาเกณฑภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรตําแหนงวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเรียบรอยแลว และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ
๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน
๒๕๕๒ และเสนอเรื่องเกณฑภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากร ตําแหนงวิชาการ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/๙๒๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒
โดยนํ า เสนอคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๓
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๙ มีน าคม ๒๕๕๓ และสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติเ ห็ น ชอบในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการฯไดปรับปรุงตามมติของสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
จึ ง ขอประกาศใช ม าตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู ดํ า รงตํ า แหน ง วิ ช าการตั้ ง แต วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป

๒
หลักการและเหตุผล
ดวย ก.ม. ไดมีหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาตราจารย และศาสตราจารย
เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ พรอมกับใหมหาวิทยาลัยดําเนินการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา
ในฐานะผูดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัย ในการนี้มหาวิทยาลัยไดรายงานไปยัง ก.ม. โดยหนังสือ
ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๓/๕๓๗๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการ วาหนวยงานทุกสวนของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดย
คิดกรอบภาระงานดานตาง ๆ ทุกดานของผูดํารงตําแหนงวิชาการมาใชปฏิบตั ิการประเมินเพื่อกระตุนการ
ทํางาน และใชเปนเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบการขึ้นเงินเดือนประจําปตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔๒๕๔๖ ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงในปจจัยและสภาวการณมีผลตอการบริหารผลงานของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม อันไดแก กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งพัฒนาใหมีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปน ๔ กลุม ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
การกํากับนโยบายของมหาวิทยาลัยควบคูไปกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับกลุม
อุดมศึกษาที่มีพันธกิจตางกัน โดยที่ทุกกลุมยังมีพันธกิจทั้งสี่ของอุดมศึกษา คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีบริบทและเปาหมายสอดคลองกับพันธกิจ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหมหาวิทยาลัยออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาตราจารย และศาสตราจารย และการ
รับรองการปฏิบัติงานจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) นอกจากนี้เกณฑภาระ
งานที่หนวยงานจัดทําขึ้นมามีความหลากหลายและไมสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการประเมินผลการ
ปฏิบัติอาจารยผูสอนได และในปการศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ใหทุกหลักสูตรเปนภาคปกติ รวมทั้งมีการกําหนดใหจายคาสอนเกินเกณฑภาระงานสอนขั้นต่ํา ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหมีการจัดทํามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีเหตุผลดังนี้
๑. เพื่อใหมีมาตรฐานภาระงานทางวิชาการในการผลักดันภาระงานดานตาง ๆ ใหเปนไปตาม
พั น ธกิ จ และเป า หมายของหน ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ ในเรื่องการจัดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเตรียมการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา
๒. เพื่ อ ให มี ม าตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของภาระงานด า นต า ง ๆ ประกอบการวิ เ คราะห
อัตรากําลังของผูดํารงตําแหนงวิชาการ
๓. เพื่อกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ําในผูดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัย
เพื่อใชกําหนดเกณฑภาระงานขั้นต่ําในการคิดคาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
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๓
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ ให มี ม าตรฐานกลางในการขั บ เคลื่ อ นภาระงานด า นต า ง ๆ ให เ ป น ไปตามพั น ธกิ จ และ
เปาหมายของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อใชในการจัดสัดสวนภาระงานของหนวยงานใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกลุม ๑ ที่เนน
วิจัยและบัณฑิตศึกษา
๓. เพื่อเปนแนวทางในการมอบหมายภาระงานรายบุคคลใหสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมาย
ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย ตามที่ไดสัญญาการรับรองปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการ
พัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.)
๔. เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
และ/หรือเงินรางวัลประจําป ของผูดํารงตําแหนงวิชาการ
๕. เพื่อกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ําในการคิดคาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
สอน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาในการใชมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ที่ผา นความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการใชเปนระยะเวลาประมาณ ๑ ป แลวจัดใหมีการดําเนินการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน และมหาวิทยาลัย พรอมทั้งใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินการใชเกณฑภาระงานเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ พิจารณาปรับปรุง และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ

หลักการคิดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการ มีดังตอไปนี้
๑. ควรปฏิบัติงานใหครบทุกภารกิจของผูดํารงตําแหนงวิชาการ
๒. ควรปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๓. มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการในหนวยงาน
คิดกรอบภาระงาน (Work Load) ใหมีชั่วโมงปฏิบัติงานเทากับ
๓๕ หนวยภาระงาน/สัปดาห/คน (๑ หนวยภาระงานเทียบเคียง ๑ ชั่วโมงทําการ)
๔. หนวยงานตองกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการรวมของหนวยงานใหสอดคลอง
กับเปาหมายของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
๕. ภาระงานสอน ( Teaching Load) ๑ หนวยชั่วโมง ตองมีเวลาไมนอยกวา ๕๐ นาที
(ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกิน
ภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑)
๖. หนวยกิต หมายถึง หนวยกิตในระบบทวิภาค
๗. ผูดํารงตําแหนงวิชาการ หมายถึง ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาตราจารย และศาสตราจารย
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๔
หลักเบื้องตนในการคิดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการ
๑. หลักเกณฑทั่วไปในการบันทึกภาระงาน
๑.๑ ภาระงานทางวิชาการที่จะบันทึกขอมูล แบงเปน ๕ ดาน ไดแก
๑.๑.๑ ภาระงานดานการสอนและพัฒนานิสิต
๑.๑.๒ ภาระงานดานการวิจัย งานสรางสรรค และผลงานทางวิชาการ
๑.๑.๓ ภาระงานดานการบริการวิชาการ
๑.๑.๔ ภาระงานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
๑.๑.๕ ภาระงานดานการบริหารและกรรมการอื่น ๆ
๑.๒ ในแตละรอบของการบันทึกภาระงานทางวิชาการ ภาระงานดานการสอนที่เกี่ยวเนื่องกับหนวยกิตให
คิดระยะเวลาเปน ๑๕ สัปดาหตอภาคการศึกษา สําหรับภาระงานดานการวิจัยฯ การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และการบริหารฯ ใหคิดระยะเวลาเปน ๒๖ สัปดาห (ครึ่งป)
๒. มาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ํา
๒.๑ กําหนดให มาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงวิชาการ เทียบเทากับ
๓๕ หนวยภาระงานตอสัปดาห
๒.๒ ผูดํารงตําแหนงวิชาการทุกคนตองปฏิบัติภาระงานหลักขั้นต่ํา ๓ ดาน ไดแก
๑) ภาระงานดานการสอน/พัฒนานิสิต
๒) ภาระงานดานการวิจัย งานสรางสรรค และผลงานทางวิชาการ
๓) ภาระงานดานการบริการวิชาการ
๒.๓ ผู ดํ า รงตํา แหน ง วิช าการต อ งปฏิบั ติ งานในทุ ก ภารกิจ ใหบ รรลุ วั ตถุ ป ระสงคแ ละตามเกณฑ ข อง
มหาวิทยาลัย
๓. ภาระงานทางวิชาการรวมของแตละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/หนวยงานอื่นที่เทียบเทาคณะ
ในการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอยูในกลุมที่ ๑ ที่เนนวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา จึงไดกําหนดสัดสวนน้ําหนักของภาระงานแตละดานของหนวยงานเพื่อใหเปนไปตาม
พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานอื่นที่เทียบเทาคณะที่มีภาระงานหลักดาน
การผลิตบัณฑิต
- สอนและพัฒนานิสิต
ไมนอยกวารอยละ ๕๐
- วิจัย
ไมนอยกวารอยละ ๒๐
- บริการวิชาการและอื่นๆ
ไมนอยกวารอยละ ๒๐
๒. สถาบันและสํานักที่เทียบเทาคณะ ที่มีภาระงานหลักดานการวิจัย
- วิจัย
ไมนอยกวารอยละ ๕๐
- สอนและพัฒนานิสิต
ไมนอยกวารอยละ ๒๐
- บริการวิชาการและอื่นๆ
ไมนอยกวารอยละ ๒๐
๓. สถาบันและสํานักที่เทียบเทาคณะ ที่มีภาระงานหลักดานการบริการวิชาการ
- บริการวิชาการ
ไมนอยกวารอยละ ๕๐
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- สอนและพัฒนานิสิต
ไมนอยกวารอยละ ๒๐
- วิจัยและอื่นๆ
ไมนอยกวารอยละ ๒๐
ซึ่งเมื่อรวมกันไดรอยละ ๙๐ สวนที่เหลืออีกรอยละ ๑๐ ใหเปนภาระงานอื่นๆเพิ่มเติมจนครบ ๑๐๐
การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงวิชาการ เปนกลุม
๔.๑ เนื่องจากคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และหนวยงานอื่นที่เทียบเทาคณะมีความแตกตางกัน
ในพันธกิจและเปาหมาย มหาวิทยาลัยจึงไดจัดกลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการ โดยกําหนดเกณฑ
ภาระงานทางวิชาการขั้นต่ําของภาระงานหลัก ๓ ดาน ใหสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของ
แตละหนวยงาน ดังนี้
๔.๑.๑ กลุมที่ ๑ กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการในหนวยงานที่มีภาระงานหลักดานการผลิต
บัณฑิต
กําหนดสัดสวนภาระงานดังนี้
- ภาระงานดานการสอน / พัฒนานิสิต ไมนอยกวา ๑๘ หนวยภาระงานตอสัปดาห และ
- ภาระงานดานการวิจัย ฯ และภาระงานดานการบริการวิชาการ ไมนอยกวา ๗ หนวย
ภาระงานตอสัปดาห
และเลือกทําภาระงานขางตนหรือภาระงานอื่นอีก จนไดหนวยภาระงานรวมไมนอยกวา
๓๕ หนวยภาระงาน/สัปดาห
๔.๑.๒ กลุมที่ ๒ กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการในหนวยงานที่มีภาระงานหลักดานการวิจัย
กําหนดสัดสวนภาระงานดังนี้
- ภาระงานดานการวิจัย ฯ ไมนอยกวา ๑๘ หนวยภาระงานตอสัปดาห
- ภาระงานดานการสอน / พัฒนานิสิต และภาระงานดานการบริการวิชาการ ไมนอ ยกวา
๗ หนวยภาระงานตอสัปดาห
และเลือกทําภาระงานขางตนหรือภาระงานอื่นอีก จนไดหนวยภาระงานรวมไมนอยกวา
๓๕ หนวยภาระงาน/สัปดาห
๔.๑.๓ กลุมที่ ๓ กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการในหนวยงานที่มีภาระงานหลักดานการบริการ
วิชาการ กําหนดสัดสวนภาระงานดังนี้
- ภาระงานดานการบริการวิชาการ ไมนอยกวา ๑๘ หนวยภาระงานตอสัปดาห
- ภาระงานดานการสอน / พัฒนานิสิต และภาระงานดานวิจัยฯ ไมนอยกวา ๗ หนวย
ภาระงานตอสัปดาห
และเลือกทําภาระงานขางตนหรือภาระงานอื่นอีก จนไดหนวยภาระงานรวมไมนอยกวา
๓๕ หนวยภาระงาน/สัปดาห
ขอกําหนดเพิ่มเติมของเกณฑภาระงานหลัก ๓ ดาน มีดังนี้
- ภาระงานดานการสอน / พัฒนานิสิต ใหนับครอบคลุมภาระงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ
ทั้งนี้ผูดํารงตําแหนงวิชาการจะตองมีภาระงานสอนนิสิตโดยตรงไมนอยกวา ๖ หนวยภาระงานตอ
สัปดาห
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หมายเหตุ: งานสอนนิสิตโดยตรง หมายถึง การสอนนิสิตในชั้นเรียนหรือการสอนดวยวิธีการอื่นที่
คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานอื่นที่เทียบเทาคณะ ที่กําหนดขึ้นตาม
ลักษณะเฉพาะของแตละสาขาวิชา
- ภาระงานดานการวิจัย งานสรางสรรคและผลงานทางวิชาการบนฐานงานวิจัย จะตองมี
งานวิจัยอยางนอย ๑ เรื่องใน ๒ ป
- ภาระงานดานการบริการวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติภารกิจดานงานบริการวิชาการตาม
สาขาวิชาที่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน และไดรับการมอบหมาย / อนุมัติจากหนวยงาน
ตนสังกัด/มหาวิทยาลัย
๔.๑.๔ กลุมที่ ๔ กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการที่ดํารงตําแหนงบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน
ที่มีระเบียบเฉพาะ
- หมายถึ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง วิ ช าการที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารระดั บ คณะและระดั บ
มหาวิทยาลัย ที่ตองปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา และผูดํารงตําแหนงวิชาการที่ทําหนาที่
เป น ผู บ ริ ห ารระดั บ ภาควิ ช าหรื อ ผู บ ริ ห ารอื่ น ๆ หรื อ หั ว หน า หน ว ยงานที่ มี ร ะเบี ย บ
เฉพาะที่สามารถเลือกปฏิบัติภาระงานดานการสอน วิจัย หรือบริการวิชาการเพิ่ม
- กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการที่ดํารงตําแหนงบริหารเต็มเวลาสามารถปฏิบัติงานดานการ
สอนไดไมเกิน ๓ หนวยกิต
ในการกําหนดสัดสวนภาระงานรายบุคคลจะตองคํานึงถึงภารกิจที่คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก
ศูนย ภาควิชา / สาขาวิชารับผิดชอบดวย โดยกําหนดใหสอดคลองกับภารกิจโดยรวมของภาควิชา และ
อาจแตกตางจากที่กําหนดไวได ทั้งนี้ใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ วิทยาลัย
สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานอื่นที่เทียบเทาคณะ
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๗
การจําแนกประเภทของภาระงาน
ลําดับ
ประเภทภาระงาน
๑
ภาระงานดานการสอน / พัฒนานิสิต
๑.๑ การสอนบรรยาย
๑.๒ การสอนในรูปแบบที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๓ การสอนปฏิบัติการ
๑.๔ วิชาฝกงาน/นิเทศงานนิสิต
๑.๕ วิชาสัมมนา/หัวขอเฉพาะทาง
๑.๖ วิชาโครงการ/โครงการวิจัย/ปญหาพิเศษ/ศิลปนิพนธ/ภาคนิพนธ (Term paper)
๑.๗ ภาระงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ
๑.๘ ภาระงานพัฒนานิสิต
๑.๙ ภาระงานสนับสนุนงานสอน
๒
ภาระงานดานการวิจัย งานสรางสรรค และผลงานทางวิชาการ
๒.๑ งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
๒.๒ ผลงานทางวิชาการ
๓
ภาระงานดานการบริการวิชาการ
๓.๑ การเปนวิทยากร
๓.๒ การเปนคณะกรรมการใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
๓.๓ การจัดทําเผยแพรบทความทางวิชาการในลักษณะอื่น
๓.๔ การจัดประชุม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และนิทรรศการทางวิชาการ
๓.๕ การใหบริการวิชาการในฐานะผูเชี่ยวชาญ
๓.๖ การใหบริการทางวิชาชีพ
๔
ภาระงานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
๕
ภาระงานดานการบริหาร
๕.๑ ภาระงานของผูบริหาร
๕.๒ ภาระงานในตําแหนงบริหารอื่น ๆ
๕.๓ ภาระงานคณะกรรมการและอื่น ๆ

หนา
๘
๑๐
๑๑
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๖
๑๖
๑๘
๒๑
๒๔
๒๕
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๘
๒๙
๒๙
๓๐
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รายละเอียดการคิดภาระงานแตละดาน
๑. ภาระงานดานการสอน / พัฒนานิสิต (ตอภาคการศึกษา)
- ภาระงานดานการสอนในทุกรูปแบบตองเนนกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหคิด
รวมการสอนทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและครอบคลุมการสอนทุกประเภท ในที่นี้จําแนกลักษณะการ
สอนเปนการสอนบรรยาย การสอนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนน ผู เรียนเปน สํา คัญ สอนปฏิบัติใ น
หองปฏิบัติการ สอนภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตรสุขภาพ การควบคุมปริญญานิพนธ/สารนิพนธ/วิชา
สัมมนา/โครงการ/ปญหาพิเศษ นิเทศงาน คุมนิสิตฝกงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอน
นิสิต
- การบันทึกภาระงานสอนใหยึดตามตารางสอนและลักษณะการสอนที่กําหนดไวในคูมือการสอน/
หลักสูตรเปนหลัก
- ภาระงานดานการสอนจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนผูเรียน โดยกําหนดจํานวนผูเรียนในชั้นเรียนมาตรฐาน ดังนี้
ระดับการศึกษา
จํานวนผูเรียน
ปริญญาตรีหรือต่ํากวา
๒๐-๕๐ คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คน
< ๒๐
บัณฑิตศึกษา
ทั้ ง นี้ ก ารกํ า หนดขนาดชั้ น เรี ย นมาตรฐานเป น ไปเพื่ อ การคํ า นวณภาระงานการสอนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง
ครอบคลุมตั้งแตการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกขอสอบ การตรวจขอสอบ และการ
รายงานลําดับขั้น
- การสอนรายวิ ช าที่จ ะนํา มาคํา นวณภาระงานไดนั้ น ตองเปนรายวิช าในหลั ก สูต รของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ/สถาบันสมทบที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรของสถาบันอื่นที่
มหาวิทยาลัยมีความรวมมืออยางเปนทางการ รวมถึงหลักสูตรประจําทางวิชาชีพของคณะที่ไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพตามกฎหมายและสามารถนําไปปรับวุฒิเพิ่มขึ้นได ทั้งนี้ผูสอนจะตองไมไดรับ
คาตอบแทนการสอนจากหลักสูตรดังกลาว
- การบันทึกภาระงานดานการสอน แบงออกเปนงานตางๆ ดังนี้
๑.๑ การสอนบรรยาย หมายถึง การสอนที่อาจารยประจําไปบรรยายหรือสอนนิสิตในหองเรียนดวย
การใชสื่อตางๆ และงานเตรียมเนื้อหาการสอนและสื่อตาง ๆ ที่นําไปสอน
ระดับปริญญาตรีหรือระดับต่ํากวา (อนุปริญญา)
ก. การสอนบรรยายและขนาดชั้นเรียน กําหนดให คณะกรรมการประจําหนวยงานเปนผูพิจารณา
ขนาดชั้นเรียนตามความเหมาะสมของสาขาวิชา และหากเปนการเรียนการสอนนอกเวลา
ราชการใหเพิ่มภาระงานไดอีก ๑ หนวยภาระงานตอสัปดาหตอหนวยกิต
ข. ขนาดชั้นเรียน
- ขนาดชั้นเรียนที่มีนิสิตนอยกวา ๒๐ คน
การสอนเปนครั้งแรก
การสอน ๑ หนวยกิต คิดเปนภาระงานได ๒ หนวยภาระงาน
ตอสัปดาห โดยประกอบดวยการเตรียมสอน การสอน การ
ตรวจงาน การออกขอสอบ การตรวจขอสอบ และการรายงาน
ลําดับขั้น
การสอนซ้ําครั้งตอไป
การสอน ๑ หนวยกิต คิดเปนภาระงานได ๑ หนวยภาระงาน
ตอสัปดาห
(การสอนซ้ํา หมายถึง การมีการเรียนการสอนหลายกลุมในภาคการศึกษาเดียวกัน)
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๙
- ขนาดชั้นเรียนที่มีนิสิต ๒๐-๕๐ คน
การสอนเปนครั้งแรก
การสอน ๑ หนวยกิต คิดเปนภาระงานได ๓ หนวยภาระงาน
ตอสัปดาห โดยประกอบดวยการเตรียมสอน การสอน การ
ตรวจงาน การออกขอสอบ การตรวจขอสอบ และการรายงาน
ลําดับขั้น
การสอนซ้ําครั้งตอไป
การสอน ๑ หนวยกิต คิดเปนภาระงานได ๒ หนวยภาระงาน
ตอสัปดาห
(การสอนซ้ําหมายถึงการมีการเรียนการสอนหลายกลุมในภาคการศึกษาเดียวกัน)
- ขนาดชั้นเรียนที่มีนิสิตมากกวา ๕๐ คน และมีการมอบหมายงาน การตรวจรายงาน
ใหคิดภาระงานเพิ่มขึ้นไดตามสัดสวนนิสิตที่ลงทะเบียนจริง โดยใหคิดในสัดสวน ๑ หนวย
ภาระงานตอนิสิตที่เพิ่มขึ้นทุก ๕๐ คนและคิดไดสูงสุดไมเกิน ๖ หนวยภาระงานตอสัปดาห
การสอนครั้งแรก
การสอน ๑ หนวยกิต คิดเปนภาระงานไดเทากับ
๓ + (จํานวนผูเรียน – ๕๐)/๕๐ หนวยภาระงานตอสัปดาห
การสอนซ้ําครั้งตอไป
การสอน ๑ หนวยกิต คิดเปนภาระงานไดเทากับ
๒ + (จํานวนผูเรียน – ๕๐)/๕๐ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ค. การสอนบรรยายนอกเขตที่ตั้ง (ประสานมิตร กรุงเทพมหานครหรือ องครักษ จังหวัด
นครนายก) กําหนดใหคิดภาระงานเดินทางเพิ่มได ๓ หนวยภาระงานตอครั้ง จังหวัดสระแกว
กําหนดใหคิดภาระงานเดินทางเพิ่มได ๕ หนวยภาระงานตอครั้ง จังหวัดอื่นที่มหาวิทยาลัย
จัดการเรียนการสอนที่ใชเวลามากกวานี้ใหพิจารณาเปนเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง
ง. การสอนบรรยายเปนภาษาตางประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/
มหาวิท ยาลัย โดยเปน ความยินยอมพรอ มใจของผูสอน และใหพิจ ารณาความพรอ มของ
ผูเรียนดวย รวมทั้งตองมีการประกาศใหผูเรียนทราบลวงหนากอนการลงทะเบียนเรียน โดย
สอนเปนภาษาตางประเทศทั้งรายวิชาตลอดภาคการศึกษา กําหนดใหคิดภาระงานเพิ่มขึ้น
รอยละ ๕๐ ทั้งนี้ไมรวมการสอนรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษที่ตองสอนเปนภาษาอังกฤษ
การสอนหลั ก สู ต รนานาชาติ (โครงการปกติ ) และการสอนโครงการพิ เ ศษที่ ส อนเป น
ภาษาตางประเทศ และอาจารยประจําที่ไดรับการพิจารณาเพิ่มคาตอบแทนในกรณีตองสอน
เปนภาษาตางประเทศแลวจะนับภาระงานเพิ่มไมได นอกจากนี้การสอนรายวิชาภาษาอื่น ๆ
ที่ตองสอนดวยภาษานั้น ๆ ก็ไมนับอยูในกรณีเชนกัน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตศึกษา
ก. การสอนบรรยายและขนาดชั้นเรียน
กําหนดให
- ขนาดชั้นเรียนที่มีนิสิตนอยกวาหรือเทากับ ๒๐ คน
การสอนครั้งแรก
การสอน ๑ หนวยกิต คิดให ๔ หนวยภาระงานตอสัปดาห โดย
ประกอบดวยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออก
ขอสอบ การตรวจขอสอบ และการรายงานลําดับขั้น
การสอนซ้ําครั้งตอไป
การสอน ๑ หนวยกิต คิดให ๓ หนวยภาระงานตอสัปดาห
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๑๐
- ขนาดชั้นเรียนที่มีนิสิตมากกวา ๒๐ คน และมีการมอบหมายงาน การตรวจรายงาน
ใหคิดภาระงานเพิ่มขึ้นไดตามสัดสวนนิสิตที่ลงทะเบียนจริง โดยใหคิดในสัดสวน ๑ หนวย
ภาระงานตอตอสัปดาหตอนิสิตที่เพิ่มขึ้นทุก ๒๐ คน และคิดไดสูงสุดไมเกิน ๖ หนวย
ภาระงานตอสัปดาห
การสอนครั้งแรก
การสอน ๑ หนวยกิต คิดใหเทากับ
๔ + (จํานวนผูเรียน – ๒๐)/๒๐ หนวยภาระงานตอสัปดาห
การสอนซ้ําครั้งตอไป
การสอน ๑ หนวยกิต คิดใหเทากับ
๓ + (จํานวนผูเรียน – ๒๐)/๒๐ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ข. การสอนบรรยายนอกเขตที่ตั้ง (ประสานมิตร องครักษ สระแกว) กําหนดใหคิดภาระงาน
เดินทางไดเชนเดียวกับระดับปริญญาตรี
ค. การสอนบรรยายเป น ภาษาต า งประเทศมี ห ลั ก เกณฑ เ ช น เดี ย วกั บ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดย
กําหนดใหคิดภาระงานเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๐
หมายเหตุ
- กรณีที่รายวิชาใดมีผูสอนมากกวาหนึ่งคนใหคํานวณภาระงานตามสัดสวนจํานวนชั่วโมงที่ผูสอน
ไดทําการสอนจริงตอจํานวนชั่วโมงสอนโดยรวมทั้งหมดของรายวิชานั้น
๑.๒ การสอนในรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ความหมาย การสอนที่มีกระบวนการมุงพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและ
ทั ก ษะสั ง คม รู ป แบบที่ ใ ช ได แ ก การเรี ย นรู จ ากกรณี ป ญ หา (Problem-based
learning, PBL) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) การเรียนรูที่เนนการ
วิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research-based learning) เปนตน การคิดภาระงานให
คิดเทากันทุกระดับการศึกษา
กําหนดให อาจารยที่เปนผูคุม/นํากลุม (facilitator):
- การคุมกลุมครัง้ แรก
๑ หนวยกิต คิดให ๓ หนวยภาระงานตอสัปดาหโดย
ประกอบดวยการเตรียมสอน สอน(คุมกลุม) ออกขอสอบ
ตรวจขอสอบ และรายงานคะแนน/ลําดับขั้น
- การคุมกลุมซ้ําครั้งตอไป ๑ หนวยกิต คิดให ๒ หนวยภาระงานตอสัปดาห
อาจารยที่เปนผูใหขอมูล (resource person):
- การใหขอมูล
๑ หนวยกิต คิดให ๑ หนวยภาระงานตอสัปดาห
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๑.๓ การสอนปฏิบัติการ
ความหมาย การสอนที่ผูสอนไปควบคุมและสอนนิสิตในหองปฏิบัติการ สอนหัตถการ สอนปฏิบัติ
ทางคลินิกและพลศึกษา การคิดภาระงานใหคิดเทากันทุกระดับการศึกษา
ก. การสอนปฏิบัติการ/คุมหองปฏิบัติการ
กําหนดให อาจารยผูสอนหลัก
การสอนครั้งแรก
๒-๓ หนวยชั่วโมง (เทียบเทา 1 หนวยกิต) คิดหนวยชั่วโมง
แรกใหได ๒ หนวยภาระงาน หนวยชั่วโมงถัดไปให ๑ หนวย
ภาระงาน รวมได ๓ หรือ ๔ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ตามลําดับ
โดยประกอบดวยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน
การออกขอสอบ การตรวจขอสอบ และการรายงานลําดับขั้น
การสอนซ้ําครั้งตอไป
คิดให ๒.๕ หรือ ๓.๕ หนวยภาระงานตอครั้งตามลําดับ
(หมายเหตุ หนวยชั่วโมงแรกให ๑.๕ หนวยภาระงาน หนวย
ชั่วโมงถัดไปให ๑ หนวยภาระงาน)
อาจารยผูชวย
การสอน ๒-๓ หนวยชั่วโมง (เทียบเทา ๑ หนวยกิต) คิดหนวยชั่วโมงละ ๑ หนวยภาระงาน
รวมได ๒ หรือ ๓ หนวยภาระงานตอสัปดาหตามลําดับ
โดยกําหนดไวในตารางสอน และมีการมอบหมายภาระหนาที่
ใหชัดเจน
ข. การสอนปฏิบัติการ/คุมหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพ/เทคนิคเฉพาะสาขา
กําหนดให อาจารยผูสอนหลัก
การสอนครั้งแรก ๒-๓ หนวยชั่วโมง (เทียบเทา ๑ หนวยกิต) คิดหนวยชั่วโมง
แรกได ๒.๕ หนวยภาระงาน หนวยชั่วโมงถัดไปได ๑.๕
หนวยภาระงาน รวมได ๔ หรือ ๕ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ตามลําดับ โดยประกอบดวยการเตรียมสอน การสอน การ
ตรวจงาน การออกขอสอบ การตรวจขอสอบ และการรายงาน
ลําดับขั้น
การสอนซ้ําครั้งตอไปคิดให ๓ หรือ ๔ หนวยภาระงานตอครั้งตามลําดับ
(หมายเหตุ หนวยชั่วโมงแรกให ๒ หนวยภาระงาน หนวย
ชั่วโมงถัดไปให ๑ ภาระงาน)
อาจารยผูชวย
การสอน ๒-๓ หนวยชั่วโมง (เทียบเทา ๑ หนวยกิต) คิดหนวยชั่วโมงละ ๑ หนวย
ภาระงาน รวมได ๒ หรือ ๓ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ตามลําดับ
โดยกําหนดไวในตารางสอน และมีการมอบหมายภาระหนาที่
ใหชัดเจน
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๑๒
ค. การสอนปฏิบัติทางคลินิก
กําหนดให อาจารยผูสอนหลัก
การสอนครั้งแรก ๑-๔ หนวยชั่วโมง (เทียบเทา ๑ หนวยกิต) คิดเปนภาระงาน
หนวยชั่วโมงแรกได ๓ หนวยภาระงาน หนวยชั่วโมงถัดไปได
๒ หนวยภาระงาน รวมได ๓ หรือ ๕ หรือ ๗ หรือ ๙ หนวย
ภาระงานตอสัปดาหตามลําดับ
โดยประกอบดวยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การ
ออกขอสอบ การตรวจขอสอบ และการรายงานลําดับขั้น
การสอนซ้ําครั้งตอไปคิดให ๒ หรือ ๔ หรือ ๖ หรือ ๘ หนวยภาระงานตอครั้ง
ตามลําดับ (หมายเหตุ หนวยชั่วโมงแรกให ๒ หนวยภาระงาน
หนวยชั่วโมงถัดไปให ๑ หนวยภาระงาน)
อาจารยผูชวย
การสอน ๔ หนวยชั่วโมง (เทียบเทา ๑ หนวยกิต) คิดหนวยชั่วโมงละ
๑ หนวยภาระงาน รวมได ๔ หนวยภาระงานตอสัปดาห
โดยกําหนดไวในตารางสอน และมีการมอบหมายภาระหนาที่
ใหชัดเจน
ง. การสอนวิชาพลศึกษาปฏิบัติ
กําหนดให อาจารยผูสอนหลัก
การสอนครั้งแรก ๒-๓ หนวยชั่วโมง (เทียบเทา ๑ หนวยกิต) คิดหนวยชั่วโมง
แรกได ๒.๕ หนวยภาระงาน หนวยชั่วโมงถัดไปได ๑.๕
หนวยภาระงาน รวมได ๔ หรือ ๕ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ตามลําดับ
โดยประกอบดวยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน
การออกขอสอบ การตรวจขอสอบ และการรายงานลําดับขั้น
การสอนซ้ําครั้งตอไปคิดให ๓ หรือ ๔ หนวยภาระงานตอครั้งตามลําดับ
(หมายเหตุ หนวยชั่วโมงแรกให ๒ หนวยภาระงาน
หนวยชั่วโมงถัดไปให ๑ หนวยภาระงาน)
อาจารยผูชวย
การสอน ๒-๓ หนวยชั่วโมง (เทียบเทา ๑ หนวยกิต) คิดหนวยชั่วโมงละ ๑
หนวยภาระงาน รวมได ๒ หรือ ๓ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ตามลําดับ
โดยกําหนดไวในตารางสอน และมีการมอบหมายภาระหนาที่
ใหชัดเจน
จ. การนิเทศการปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพครู
การสอน ๔ หนวยชั่วโมง (เทียบเทา ๒ หนวยกิต) คิดหนวยชั่วโมงละ ๑ หนวย
ภาระงาน รวมได ๔ หนวยภาระงานตอสัปดาห
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๑๓
หมายเหตุ

วิชาละ ๖ หนวยกิต ตอ ๑ ภาคการศึกษา (มีอาจารยรวมสอน
๓ ฝาย ๆ ละ ๒ หนวยกิต) ทั้งนี้รวมภาระงานในการเดินทางแลว

ฉ. การเดินทางไปสอนปฏิบัติการ/คุมหองปฏิบัติการนอกเขตที่ตั้ง (ประสานมิตรหรือองครักษ)
กําหนดใหคิดภาระงานเดินทางไดเชนเดียวกับการสอนบรรยาย
๑.๔ การฝกงาน/การนิเทศงานนิสิต
ก. การดูแลฝกงาน/นิเทศงานนิสิต หมายถึง การฝกงาน/นิเทศงานนิสิตในรายวิชาที่ระบุทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย
กําหนดให การฝกงาน/นิเทศงาน ๑ หนวยชั่วโมง คิดเปนหนวยภาระงานได ๑ หนวย
ภาระงาน และคิดไดไมเกิน ๗ หนวยภาระงานตอวัน
ข. การประเมินผลการฝกงานของนิสิต
กําหนดให การประเมินนิสิต ๑ คน คิดเปนหนวยภาระงานได ๒ หนวยภาระงาน โดยคิดเปน
ภาระงานการตรวจรายงาน และใหคะแนน
ค. การเปนผูประสานงานการฝกงาน / นิเทศงานนิสิต
กําหนดให การประสานงานการฝกงานนิสิต ๑ ภาคการศึกษา คิดเปนหนวยภาระงานได
๑๕ หนวยภาระงาน รวมการติดตอประสานงานกับแหลงฝก การจัดนิสิตฝกงาน
ในแหลงตางๆ ฯลฯ
ง. การนํานิสิตไปศึกษาดูงานที่ปรากฏในโครงรางหลักสูตร (course outline) ของรายวิชาสอน/หลักสูตร
กําหนดให การปฏิบัติงาน ๑ หนวยชั่วโมง คิดเปนหนวยภาระงานได ๑ หนวยภาระงานและ
คิดไดไมเกิน ๗ หนวยภาระงานตอวัน
๑.๕ วิชาสัมมนา / หัวขอเฉพาะทาง
ความหมาย การสอนที่อาจารยเปนที่ปรึกษา ควบคุม และเขาฟงการนําเสนอบทความ หัวขอ
เฉพาะทาง หรือผลงานทางวิชาการตางๆ ของนิสิต แลวใหความเห็นเสนอแนะแก
นิสิตในหองสัมมนา
ก. การเปนที่ปรึกษาเชิงวิชาการ/วิชาสัมมนา/หัวขอเฉพาะทาง/อื่นๆ ในที่นี้เปนภาระงานรวม
อาจารย ป ระจํ า ที่ป รึก ษาทุกคน หากมีอาจารย ป ระจํ า ที่ปรึก ษามากกวา ๑ คน กําหนดให
ถวงน้ําหนักตามสัดสวนภาระงานของอาจารยประจําที่ปรึกษาแตละคนที่เกิดขึ้นจริง
กําหนดให หัวขอสัมมนา/หัวขอเฉพาะทาง คิดให ๖ หนวยภาระงานตอเรื่อง
ข. การเปนผูสอนวิชาสัมมนา/หัวขอเฉพาะทาง
กําหนดให การสอน ๑ หนวยชั่วโมง คิดให ๑ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ค. การเปนกรรมการสอบวิชาสัมมนา ในที่นี้เปนภาระงานของกรรมการแตละคน
กําหนดให หัวขอสัมมนา คิดให ๑ หนวยภาระงานตอเรื่อง
ง. การเปนผูประสานงาน/ผูจัดการวิชาสัมมนา
กําหนดให หัวขอสัมมนา คิดให ๑ หนวยภาระงานตอเรื่อง
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๑๔
๑.๖ วิชาโครงการ/โครงการวิจัย/ปญหาพิเศษ/ศิลปนิพนธ/ภาคนิพนธ (Term paper) ในระดับ
ปริญญาตรี
ก. การเปนที่ปรึกษา โครงการ/โครงการวิจัย/ปญหาพิเศษ/ศิลปะนิพนธ/ภาคนิพนธ ๑ โครงการ
กําหนดให ที่ปรึกษาหลัก
- ๑ โครงการ คิดให ๒ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ที่ปรึกษารวม
- ๑ โครงการ คิดให ๑ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ข. การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
(Self Study)
กําหนดให ๑ หนวยกิต คิดเปนหนวยภาระงานได ๑ หนวยภาระงานตอสัปดาหตอเรื่องตอคน
ค. การควบคุมภาคสนาม
กําหนดให การปฏิบัติงาน ๑ หนวยชั่วโมง คิดให ๑ หนวยภาระงาน
แตไมเกิน ๗ หนวยภาระงานตอวัน
ง. การเปนกรรมการพิจารณาโครงราง (proposal) ในที่นี้เปนภาระงานของกรรมการแตละคน
กําหนดให ๑ โครงราง คิดให ๑ หนวยภาระงาน
จ. การเปนกรรมการสอบวิชาโครงการ/วิจัย กรรมการพิจารณาผลงานโครงการ กรรมการกลาง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในที่นี้เปนภาระงานของกรรมการแตละคน โดยรวมภาระงานอาน
ตรวจ และประเมินรายงาน
กําหนดให ๑ โครงการ/วิจัย คิดให ๓ หนวยภาระงาน
๑.๗ ภาระงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ
ก. การเปนที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ในที่นี้กําหนดใหอาจารยประจํา ๑ คน สามารถคุมปริญญา
นิพนธของนิสิตไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา (กรณีที่มากกวา ๕ คน ตองขอความ
เห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย) และการคิดภาระงานใหนับตั้งแตการลงทะเบียนปริญญา
นิพนธภาคการศึกษาแรก
กําหนดให ปริญญานิพนธ ๑ เรื่องตอนิสิต ปริญญาโท/เอก ๑ คน สามารถคิดภาระงาน
และมีจํานวนภาคการศึกษาที่คิดไดดังนี้
ระดับ
การศึกษา

แผนการศึกษา

หนวยภาระงาน
ตอสัปดาห
ประธาน กรรมการ

จํานวน
ภาคการศึกษา
ที่คิดตามจริง
แตไมเกิน

ปริญญาโท แผน ก เนนการวิจัยเพื่อทําปริญญานิพนธ
แบบ ก ๑
๒
๑
๔
แบบ ก ๒
๒
๑
๒
ปริญญา
แบบที่ ๑ เปนการวิจัยเพื่อทําปริญญานิพนธ
๓
๑.๕
๖
เอก
แบบที่ ๒ เปนการศึกษารายวิชาและทํา
๓
๑.๕
๔
ปริญญานิพนธ
หมายเหตุ:
๑. การคิดจํานวนนิสิตแตละภาคการศึกษาใหคิดจากจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง
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๑๕
๒. การเปนที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในคณะ
นอกคณะ และนอกมหาวิท ยาลัย สามารถนํา มาคิดเปนภาระงานควบคุม ปริญ ญา
นิพนธได โดยไดรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัด/มหาวิทยาลัย
ข. การเปนกรรมการพิจารณาโครงรางปริญญานิพนธ (ยกเวนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ)
ในที่นี้เปนภาระงานของกรรมการแตละคน และคิดใหกรรมการพิจารณาโครงรางปริญญา
นิพนธทุกคนที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ (ไดคิดภาระงานรวมไวในภาระงานของ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธอยูแลว)
กําหนดให โครงรางปริญญานิพนธปริญญาโท
- คิดให ๓ หนวยภาระงานตอเรื่อง
โครงรางปริญญานิพนธปริญญาเอก
- คิดให ๔ หนวยภาระงานตอเรื่อง
ค. การเปนกรรมการสอบปริญญานิพนธ ในที่นี้เปนภาระงานของกรรมการแตละคน และคิดได
เฉพาะภาคการศึกษาที่มีการประกาศแตงตั้งกรรมการ
กําหนดให ปริญญานิพนธปริญญาโท ๑ เรื่อง คิดให ๑๐ หนวยภาระงาน โดยประกอบดวย
ภาระงานอาน
๗ หนวยภาระงาน
ภาระงานสอบ
๓ หนวยภาระงาน
ปริญญานิพนธปริญญาเอก ๑ เรื่อง คิดภาระงานได ๑๒ หนวยภาระงาน โดย
ประกอบดวย
ภาระงานอาน
๙ หนวยภาระงาน
ภาระงานสอบ
๓ หนวยภาระงาน
การเปนกรรมการสอบปริญญานิพนธรวมใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน
คณะ นอกคณะ และนอกมหาวิทยาลัย สามารถนํามาคิดเปนภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ
ได โดยไดรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัด/มหาวิทยาลัย
ง. การเปนที่ปรึกษาสารนิพนธ ในที่นี้กําหนดใหอาจารยประจํา ๑ คน สามารถคุมสารนิพนธของ
นิสิตไดไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หากเปนทั้งที่ปรึกษาปริญญานิพนธและที่ปรึกษา
สารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนิสิตที่ทําปริญญานิพนธ ๑ คนเทียบไดกับจํานวนนิสิตที่
ทําสารนิพนธ ๓ คน
กําหนดให สารนิพนธ ๑ เรื่องตอนิสิต ปริญญาโท ๑ คน สามารถคิดภาระงาน และมีจํานวน
ภาคการศึกษาที่คิดไดดังนี้
ระดับ
การศึกษา

ปริญญาโท

แผนการศึกษา

แผน ข เนนการศึกษารายวิชา

หนวยภาระงานตอสัปดาห
ประธาน
กรรมการ

๑

-

จํานวนภาค
การศึกษาที่คิด

๒

การเปนกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธรวมใหกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในคณะ
นอกคณะ และนอกมหาวิทยาลัย สามารถนํามาคิดเปนภาระงานควบคุมปริญญานิพนธได
โดยไดรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัด/มหาวิทยาลัย
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๑๖
จ. การเปนกรรมการสอบสารนิพนธ ในที่นี้เปนภาระงานของกรรมการแตละคน และคิดไดเฉพาะ
ภาคการศึกษาที่มีการประกาศแตงตั้งกรรมการ
กําหนดให สารนิพนธ ๑ เรื่อง คิดภาระงานได ๖ หนวยภาระงาน โดยประกอบดวย
ภาระงานอาน
๓ หนวยภาระงาน
ภาระงานสอบ
๓ หนวยภาระงาน
การเป น กรรมการสอบสารนิ พ นธ ร ว มให กั บ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทั้ ง ในคณะ
นอกคณะ และนอกมหาวิทยาลัย สามารถนํามาคิดเปนภาระงานควบคุมปริญญานิพนธได
โดยไดรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัด/มหาวิทยาลัย
ฉ. การเปนกรรมการสอบประมวลความรู ในที่นี้เปนภาระงานของกรรมการแตละคน โดยคิด
รวมภาระงานในการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ สอบสัมภาษณ ฯลฯ
กําหนดให การสอบนิสิต ๑ คน คิดให ๒ หนวยภาระงาน
ช. การเปนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ป.เอก ในที่นี้เปนภาระงานของกรรมการแตละคน
กําหนดให การสอบนิสิต ๑ คน คิดให ๓ หนวยภาระงาน
๑.๘ ภาระงานพัฒนานิสิต
ก. อาจารยที่ปรึกษานิสิต (แตงตั้งโดยคณะ)
กําหนดให ๑ ภาคการศึกษา คิดให ๒ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ข. อาจารยที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/กิจกรรมนิสิต/สภานิสิต/องคการนิสิต (แตงตั้งโดยฝายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต)
กําหนดให ๑ ชมรมตอภาคการศึกษา คิดใหไมเกิน ๒ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ค. อาจารยที่ปรึกษาหอพักนิสิต (แตงตั้งโดยสํานักงานบริหารกิจการหอพัก)
กําหนดให ๑ ภาคการศึกษา คิดใหไมเกิน ๒ หนวยภาระงานตอสัปดาห
๑.๙ ภาระงานสนับสนุนงานสอน
ก. การเปนผูประสานงานรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการ (ไมรวมวิชาโครงงาน/สัมมนา/
ฝกงาน) เปนงานที่ไดรับมอบหมายใหประสานงานรายวิชาตลอดการสอนรายวิชานั้น โดย
ครอบคลุมการจัดทําตารางสอนของรายวิชา การติดตออาจารยประจําผูสอน การติดตอการใช
หองเรียน หองสอบ และอื่น ๆ ในที่นี้เปนภาระงานรวมของอาจารยประจําผูรับผิดชอบรายวิชา
หากมีอาจารยประจําผูรับผิดชอบมากกวา ๑ คน กําหนดใหถวงน้ําหนักตามสัดสวนภาระงาน
ของอาจารยประจําแตละคนที่เกิดขึ้นจริง
กําหนดให ๑ รายวิชา คิดภาระงานได ๑ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ข. การแตง เรียบเรียงเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนที่รับผิดชอบ ในที่นี้เปนภาระงานรวมของ
ผู แ ต ง เรี ย บเรี ย ง หากมี ผู ร ว มเขี ย นมากกว า ๑ คน กํ า หนดให ถ ว งน้ํ า หนั ก ตามสั ด ส ว น
ภาระงานของอาจารยประจําแตละคนที่เกิดขึ้นจริง
กําหนดให งานแตง เรียบเรียงที่พิมพขึ้นเปนครั้งแรก
๑. เอกสารประกอบการสอน ๑ เรื่องไมนอยกวา ๑๐ หนา คิดให ๑๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง
๒. คูมือปฏิบัติการ ๑ เรื่อง
คิดให ๕ หนวยภาระงานตอเรื่อง
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๑๗
๓. เอกสารคําสอน ๑ เรื่อง ไมนอยกวา ๑๐ หนา
คิดให ๑๕ หนวยภาระงานตอเรื่อง
๔. หนังสือประกอบการสอน ๑ เลม ไมนอยกวา ๑๐๐ หนา คิดให ๕๐ หนวยภาระงานตอเลม
งานแก ไ ข/ปรั บ ปรุ ง ต อ งมี ก ารแก ไ ขมากกว า ร อ ยละ ๗๐ ให คิ ด ภาระงานเป น
สัดสวนของปริมาณงานที่ไดปรับปรุง และคิดไดไมเกินครึ่งหนึ่งของงานพิมพครั้งแรก
คําจํากัดความ
๑. เอกสารประกอบการสอน หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ จัดเปน
เครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน ประกอบดวยแผนการสอน หัวขอบรรยายที่มี
รายละเอียดประกอบพอสมควร อาจเพิ่มรายชื่อบทความ หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide)
๒. เอกสารคําสอน หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้น
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญของ
ผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ ประกอบดวยแผนการสอน หัวขอ
บรรยายที่มีรายละเอียดประกอบพอสมควร รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ และ/หรือบทเรียบเรียง
คัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง และ/หรือ แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) และ/หรือ
ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ การอางอิงเพื่อขยายความที่มาและสาระ
ของขอมูลและบรรณานุกรมที่ทันสมัย
๓. หนังสือประกอบการสอน หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจ
พัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนจนมีความสมบูรณมากขึ้น จัดเปนเครื่องมือสําคัญ
ของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ เนื้อหาสาระของหนังสือตองมี
ความทั น สมั ย รู ป เล ม ประกอบด ว ย คํ า นํ า สารบั ญ เนื้ อ เรื่ อ ง การอธิ บ ายหรื อ การวิ เ คราะห การสรุ ป
การอางอิงและบรรณานุกรมที่เขียนตามระบบสากล ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัย และครบถวน
สมบูรณ
ค. การผลิตสื่อการสอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอนที่รับผิดชอบ ในที่นี้เปนภาระงานรวม
ของผูแตง เรียบเรียง หากมีผูรวมเขียนมากกวา ๑ คน กําหนดใหถวงน้ําหนักตามสัดสวนภาระงานของ
อาจารยประจําแตละคนที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีที่เปนผูผลิตสื่อดังกลาวทุกขั้นตอนดวยตนเองใหคิดภาระงานเปน
๒ เทา
กําหนดให
งานผลิตสื่อการสอนที่ทําขึ้นเปนครั้งแรก
หนวยภาระงาน
ประเภท
หนวยนับ
ไมเกิน
๑. Virtual classroom/ E-learning courseware
๑ เรื่อง
๒๐
๒. CAI
๑ เรื่อง
๒๐
๓. วีดิทัศน CD
๑ เรื่อง
๒๐
๔. อุปกรณสาธิต เชน model
๑ โครงการ
๒๐
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๑๘
คําจํากัดความ
๑. Virtual classroom หรือ หองเรียนเสมือน หมายถึง การเรียนการสอนที่กระทําผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรของผูเรียนเขาไวกับเครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
เครือขาย (File Server) และคอมพิวเตอรผูใหบริการเว็บ (Web server) โดยใชสื่อที่เปนตัวหนังสือ (Textbased) หรือภาพกราฟก (Graphical-based) ทั้งนี้ผูเรียนสามารถรวมกิจกรรมกลุมหรือตอบโตแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูสอนหรือกับเพื่อนรวมชั้นไดโดยใชกระดานขาวบนอินเทอรเน็ต กระดานคุย หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อประโยชนการเรียนรูผานเครือขาย
E-learning courseware หมายถึง เนื้อหาและเทคนิคการเรียนรูที่ถูกแปลงใหอยูใน
ลั ก ษณะของสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สํ า หรั บ ใช กั บ ระบบการเรี ย นการสอนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี เ ว็ บ และ
เครือขายอินเทอรเน็ต รูปแบบของสื่อ courseware ไดแก หนังสือประกอบการอบรม (Course book)
หนังสือคูมือวิทยากร (Instructor's Guide) หนังสือคูมือผูเรียน (Student's Guide) หนังสือคูมือทางดาน
เทคนิค (Technical Guide) สื่อมัลติมีเดียระบบเรียนรูดวยตนเอง และสื่อการสอนในรูป PowerPoint
๒. Computer-Aided Instruction (CAI) หรือ คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การ
บันทึกเนื้อหาวิชาและลําดับวิธีการสอนไวในโปรแกรมคอมพิวเตอร แลวคอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่
เตรียมไวอยางเปนระบบมานําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับผูเรียนแตละคน
ง. การคุมสอบ หมายถึง การคุมสอบตามที่กําหนดไวในตารางสอน จํานวนอาจารยประจําที่คุม
สอบเปนไปตามตารางสอบที่ภาควิชา/สาขาวิชากําหนด และเปนภาระงานของอาจารยประจําแตละคน
กําหนดให การคุมสอบ ๑ ชั่วโมง คิดเปนภาระงานได ๑ หนวยภาระงาน

๒. ภาระงานดานการวิจัย งานสรางสรรค และผลงานทางวิชาการ ตอ ๒๖ สัปดาห
(ครึ่งป)
- ภาระงานการผลิตผลงานจากการวิจัยตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสาขาวิชา/คณะ/
มหาวิทยาลัยใชเวลาในการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยไดรับทุนวิจัยหรือไมไดรับทุนวิจัย (กรณีที่
ไมไดรับทุนวิจัยจะตองดําเนินการตามหลักการเดียวกันกับกรณีที่ไดรับทุนวิจัย)
- งานวิจัยจะตองมีการเขียนรายงานความกาวหนา และรายงานฉบับสมบูรณเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น
การบันทึกภาระงานดานการวิจัย งานสรางสรรค และผลงานทางวิชาการ แบงออกเปนงานตาง ๆ
ดังนี้
๒.๑ งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
ก. งานวิจัยที่ไดรับทุน การคิดภาระงานของโครงการวิจัยใหแปรผันตามจํานวนเงินทุนวิจัย แหลง
ทุนวิจัย และประเภทของงานวิจัย ดังนี้
- แปรผันตามจํานวนเงินทุนวิจัย (A) คิดจากจํานวนเงินทุนวิจัยแตละปของโครงการ
(หนวย: บาทตอป) โครงการวิจัย กําหนดวงเงินขั้นต่ํานอยกวาหรือเทากับ ๕๐,๐๐๐
บาท คิดภาระงานวิจัยเริ่มตนได ๖ หนวยภาระงานตอสัปดาหและทุกวงเงินที่เพิ่มขึ้น
๑๐,๐๐๐ บาท คิดภาระงานเพิ่มได ๐.๑ หนวยภาระงานตอสัปดาห สูตรที่ใชในการ
คํานวณ มีดังนี้
ภาระงานพื้นฐาน เทากับ
[๖ + (จํานวนเต็มของ(จํานวนเงินทุนวิจัยที่เกิน ๕๐,๐๐๐ (บาทตอป)/๑๐,๐๐๐) x ๐.๑)]
สูตรการคํานวณคือ [๖ + Rounddown (A-๕๐,๐๐๐) /๑๐,๐๐๐) x ๐.๑]
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๑๙
ตัวอยางการคํานวณภาระงานวิจัยพื้นฐานแปรผันตามเงินทุนวิจัย
จํานวนเงินทุนวิจัยตอป (A)
หนวยภาระงานตอสัปดาห
< ๕๐,๐๐๐ บาท
๖
๗๐,๐๐๐ บาท
๖.๒
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๕
- แปรผันตามแหลงทุนวิจัย (B) กําหนดแหลงทุนวิจัยและคาตัวคูณภาระงานวิจัยเปน
๓ ประเภท ดังแสดงในตารางขางลาง
แหลงทุนวิจัย (B)
คาตัวคูณภาระงานตอสัปดาห
ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
๑
ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
๑.๕
ทุนวิจัยตางประเทศ
๒
กําหนดคาตัวคูณภาระงานวิจัยจําแนกตาม
- แปรผันตามประเภทของงานวิจัย (C)
ประเภทของงานวิจัย เปน ๒ ลักษณะ ดังแสดงในตารางขางลาง
ลักษณะของโครงการวิจัย (C)
คาตัวคูณภาระงานตอสัปดาห
โครงการวิจัยเดี่ยว
๑
โครงการชุดวิจัย
๑.๕
- ภาระงานวิจัยตอโครงการที่คํานวณได ในที่นี้เปนภาระงานของผูวิจัยทุกคนที่มีภาระงาน
เทากัน ถึงแมวาโครงการวิจัยนั้นจะมีผูรวมวิจัยหลายคนก็ตาม ใหนับไดวาทุกคนในทีมวิจัย
มีภาระงานเทากัน ตามภาระงานที่คํานวณได โดยที่
๑. ผูบริหารโครงการชุดวิจัย / ผูอํานวยการแผนงานวิจัย
กําหนดให ๑ ชุดโครงการ คิดภาระงานเพิ่มไดไมเกิน ๔ หนวยภาระงานตอสัปดาห
๒. หัวหนาโครงการเดี่ยวที่ตองทําเปนทีมวิจัย / หัวหนาโครงการวิจัยยอยในชุด
โครงการวิจัย
กําหนดให ๑ ชุดโครงการวิจัยยอย คิดภาระงานเพิ่มไดไมเกิน ๒ หนวยภาระงาน
ตอสัปดาห
- การคิดภาระงานของโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ ใหคิดภาระงานไดตามระยะเวลาของ
สัญญาการวิจัย กรณีที่งานวิจัยไมแลวเสร็จตามกําหนด ถาไดรับการอนุมัติขยายสัญญา
จากทางมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเจาของทุนวิจัย ใหสามารถนํางานวิจัยที่ดําเนินการใน
ชวงเวลาที่ขอขยายเวลาโครงการมาคิดเปนภาระงานได แตเวลานี้ขยายสัญญาทั้งหมดรวม
แลวไมเกิน ๑๒ เดือน คิดภาระงานได ๓ หนวยภาระงานตอสัปดาห ตามเวลาที่ขยาย
- การคิดจํานวนเงินทุนวิจัยในกรณีที่โครงการวิจัยมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหใช
จํานวนเงินทุนวิจัยเปนรายปตามที่ระบุไวในขอเสนอโครงการวิจัย หากในโครงการไมได
ระบุจํานวนเงินทุนวิจัยเปนรายป ใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุนวิจัยทั้งโครงการ แลวนํา
คาเฉลี่ยเงินทุนวิจัยที่ไดมาใชในการคํานวณภาระงานวิจัยในปนั้น ๆ
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๒๐
- โครงการวิจัยที่ไมไดรับทุนจะตองดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย และไดรับความเห็นชอบ
จากคณะ/หนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยจะไดภาระงานเทากับ ๒ หนวยภาระงานตอ
สัปดาห โดยคิดระยะเวลาไมเกิน ๑๒ เดือน
- โครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนจากแหลงอื่นๆที่ไมผานคณะ/หนวยงานและมหาวิทยาลัย จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะ/หนวยงานและมหาวิทยาลัย
โดยจะไดภาระงานเทากับ
๒ หนวยภาระงานตอสัปดาห ระยะเวลาตามสัญญาการรับทุน โดยคิดระยะเวลาไมเกิน
๑๒ เดือน
ตัวอยางการคํานวณภาระงานวิจัยแปรผันตามเงินทุนวิจัยและประเภทของงานวิจัย
กําหนดให
สูตรในการคํานวณภาระงานดานวิจัย คือ
[๖+(จํานวนเต็มของ(จํานวนเงินทุนวิจัยที่เกิน๕๐,๐๐๐(บาทตอป)/๑๐,๐๐๐)x๐.๑)]xตัวคูณตามแหลงเงินทุนวิจัยxตัวคูณตามประเภทของงานวิจัย

หรือ [๖ + (Rounddown((A-๕๐,๐๐๐)/๑๐,๐๐๐) x ๐.๑)] x B x C
ตัวอยาง: โครงการวิจัย ๑ โครงการ มีผูรวมวิจัย ๓ คน ไดรับเงินทุนวิจัยจาก สกว. ใน
วงเงินวิจัย ๒ ลานบาท เปนงานวิจัยประเภทโครงการวิจัยเดี่ยว ปที่คิดภาระงานวิจัยเปน
ปแรกของโครงการ กําหนดวงเงินวิจัยไว ๘๖๕,๐๐๐ บาท มีวิธีคํานวณดังนี้
= [๖ + (จํานวนเต็มของ(๘๖๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐)/๑๐,๐๐๐) x ๐.๑)] x ๑.๕ x ๑
= [๖ + (๘๑.๕๐ x ๐.๑)] x ๑.๕ x ๑
= [๖ + ๘.๑๕] x ๑.๕ x ๑
= ๑๔.๑๕ x ๑.๕ x ๑
= ๒๑.๒๓ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ดังนั้น ผูวิจัยทั้ง ๓ คน ไดรับภาระงานเทากัน คือ คนละ ๒๑.๒๓ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ข. รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ/Manuscript ใหคิดภาระงานไดเฉพาะที่ระบุไวในสัญญา
กําหนดให
ก. รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ ๑ ฉบับ ได ๒๐ หนวยภาระงาน ในกรณีที่มีผูรวมวิจัย
หลายคน ใหทุกคนไดภาระงานเทากัน หรือ
ข. Manuscript
- Manuscript ๑ ฉบับที่เผยแพรในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI (Thailand Citation Index)
หรือเทียบเทา แตยังไมไดรับรองเปนวารสารระดับชาติ / ที่ไมอยูในฐานขอมูล TCI หัวหนา
โครงการวิจัยได ๓๐ หนวยภาระงาน ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคนใหทุกคนไดภาระงาน
ครึ่งหนึ่งของหัวหนาโครงการวิจัย หรือ
- Manuscript ๑ ฉบับที่เผยแพรในวารสารที่เปนวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI หรือ
เทียบเทาที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. สกว. หรือหนวยงานเทียบเทา หัวหนาโครงการวิจัยได
๔๐ หนวยภาระงาน ในกรณีที่มีผูรวมวิจยั หลายคน ใหทุกคนไดภาระงานครึ่งหนึ่งของหัวหนา
โครงการวิจัย หรือ
- Manuscript ๑ ฉบับที่เผยแพรในวารสารที่เปนวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI
หรือเทียบเทาที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. สกว. หรือหนวยงานเทียบเทา หัวหนา
โครงการวิจัยได ๕๐ หนวยภาระงาน ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคนใหทุกคนไดภาระงาน
ครึ่งหนึ่งของหัวหนาโครงการวิจัย หรือ
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- Manuscript ๑ ฉบับที่เผยแพรในวารสารที่เปนวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล
สากลในฐานขอมูลสากล เชน ISI, Science Citation Index (SCI), Ei Compendex, INSPEC,
Science Driect, Pubmed, AGRICOLA (AGRI Cultural Online Access), ERIC (Education
Database) , SCOPUS ฯลฯ หัวหนาโครงการวิจัยได ๖๐ หนวยภาระงาน ในกรณีที่มีผูรวม
วิจัยหลายคน ใหทุกคนไดภาระงานครึ่งหนึ่งของหัวหนาโครงการวิจัย หรือ
วารสารระดับชาติ*
วารสารระดับนานาชาติ**
-อยูในฐานขอมูล
อยูในฐานขอมูล TCI -อยูในฐานขอมูล
-อยูในฐานขอมูล TCI
หรือเทียบเทา ได TCI หรือเทียบเทา สากล
หรือเทียบเทา
รับรองเปนวารสาร ไดรับรองเปน
ยังไมไดรับรองเปน
วารสารระดับ
ระดับชาติ
วารสารระดับชาติ /
นานาชาติ
-ไมอยูในฐานขอมูล TCI
ได ๓๐หนวยภาระงาน/ ได ๔๐ หนวยภาระ ได ๕๐หนวยภาระ ได ๖๐หนวยภาระ
Manuscript
งาน/ Manuscript
งาน/ Manuscript
งาน/ Manuscript
ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคน ใหทุกคนไดภาระงานเปนครึ่งหนึ่งของหัวหนาโครงการวิจัย
๒.๒ ผลงานทางวิชาการ
ความหมาย บทความทางวิชาการที่เผยแพรในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงตํารา หนังสือ หรือผลงาน
ในลักษณะอื่นที่มุงเนนการพัฒนาองคความรูใหม
ก. ผลงานวิจัย/บทความวิจัยที่เผยแพรในวารสาร (Publication) หมายถึง ผลงานที่เรียบเรียงขึ้น
โดยใชเนื้อหาจากผลงานวิจัยที่กําลังทําอยูหรือทําเสร็จไปแลว เพื่อนําไปเผยแพรในวารสาร
ทางวิชาการ ในที่นี้รวมถึงบทความที่จัดทําขึ้นโดยนําเอาผลงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
ของนิสิตจากการเปนอาจารยประจําที่ปรึกษาไปเผยแพรในวารสารทางวิชาการดวย ทั้งนี้ตอง
มีชื่ออาจารยประจําปรากฏอยูในฐานะผูเขียนหลักหรือผูเขียนรวม แตยกเวนกรณีที่เปนผลงาน
ปริ ญ ญานิ พ นธ ข องอาจารย ป ระจํ า เอง หรื อ ผลงานวิ จั ย ที่ อ าจารย ป ระจํ า ทํ า เพื่ อ ให สํ า เร็ จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทั้งนี้รวมงาน Reprint ในกลุมนี้ดวย ภาระ
งานที่คิดในที่นี้เปนภาระงานรวมของผูเขียนหากมีผูรวมเขียนมากกวา ๑ คน กําหนดใหถวง
น้ําหนักตามสัดสวนภาระงานของผูเขียนแตละคนที่เกิดขึ้นจริง แบงเปน
ข. Reprint ๑ ฉบับที่เผยแพรในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI (Thailand Citation Index) หรือ
เทียบเทาแตยังไมไดรับการรับรองเปนวารสารระดับชาติ / ที่ไมอยูในฐานขอมูล TCI หัวหนา
โครงการวิจัยได ๖๐ หนวยภาระงาน ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคนใหทุกคนไดภาระงานเปน
ครึ่งหนึ่งของหัวหนาโครงการวิจัย
ค. Reprint ๑ ฉบับที่เผยแพรในวารสารที่เปนวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI หรือ
เทียบเทาและไดรับการรับรองจาก สกอ. สกว. หรือหนวยงานเทียบเทา หัวหนาโครงการวิจัย
ได ๑๑๐ หนวยภาระงาน ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคน ใหทุกคนไดภาระงานเปนครึ่งหนึ่ง
ของหัวหนาโครงการวิจัย
ง. Reprint ๑ ฉบับที่เผยแพรในวารสารที่เปนวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI หรือ
เทียบเทาที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. สกว. หรือหนวยงานเทียบเทา หัวหนาโครงการวิจัยได
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๒๒
๑๐๐ หนวยภาระงาน ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคน ใหทุกคนไดภาระงานเปนครึ่งหนึ่งของ
หัวหนาโครงการวิจัย
จ. Reprint ๑ ฉบับที่เผยแพรในวารสารที่เปนวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากลใน
ฐานขอมูลสากล เชน ISI, Science Citation Index (SCI), Ei Compendex, INSPEC,
Science Driect, Pubmed, AGRICOLA (AGRI Cultural Online Access), ERIC (Education
Database), SCOPUS ฯลฯ ฐานขอมูล TCI หรือเทียบเทา หัวหนาโครงการวิจัยได ๑๕๐
หนวยภาระงาน ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคน ใหทุกคนไดภาระงานเปนครึ่งหนึ่งของหัวหนา
โครงการวิจัย
วารสารระดับชาติ*
วารสารระดับนานาชาติ**
-อยูในฐานขอมูล TCI อยูในฐานขอมูล TCI -อยูในฐานขอมูล TCI -อยูในฐานขอมูล
สากล
หรือเทียบเทา ได
หรือเทียบเทา ได
หรือเทียบเทา
รับรองเปนวารสาร
รับรองเปนวารสาร
ยังไมไดรับรองเปน
ระดับนานาชาติ
ระดับชาติ
วารสารระดับชาติ /
-ไมอยูในฐานขอมูล
TCI
ได ๖๐ หนวยภาระ
ได ๑๐๐ หนวยภาระ ได ๑๑๐ หนวยภาระ
ได ๑๕๐ หนวย
งาน / Reprint
งาน / Reprint
งาน / Reprint
ภาระงาน / Reprint
ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคน ใหทุกคนไดภาระงานครึ่งหนึ่งของหัวหนาโครงการวิจัย
หมายเหตุ สําหรับบทความวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกใหเผยแพรรวมเลมรวมกับบทความวิจัย
อื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณา (peer review) ใหถือเปนหนังสือหรือวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ หากหนังสือหรือวารสารระดับชาติและนานาชาตินั้นอยู
ในฐานขอมูลที่ไดรับการรับรองหรืออยูในฐานขอมูลสากล
ฉ. ผลงานวิจัยที่นําเสนอในลักษณะอื่น
๑. บทความปริทัศน (review article) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นและไดรับ
การเผยแพรในวารสารทางวิชาการ โดยมีการสรุป วิเคราะห สังเคราะหความรูจาก
ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการอื่น ๆ อยางชัดเจน
กําหนดให
- บทความปริทัศนที่เผยแพรในวารสารระดับชาติโดยไดรับเชิญ
หัวหนาโครงการได ๔๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง
- บทความปริทัศนที่เผยแพรในวารสารระดับชาติโดยไมไดรับเชิญ
หัวหนาโครงการได ๓๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง
- บทความปริทัศนที่เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติโดยไดรับเชิญ
หัวหนาโครงการได ๘๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง
- บทความปริทัศนที่เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติโดยไมไดรับเชิญ
หัวหนาโครงการได ๖๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง
ทั้งหมดนี้ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคนใหทุกคนไดภาระงานเปนครึ่งหนึ่งของ
หัวหนาโครงการวิจัย
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บทความปริทัศน

วารสารระดับชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไดรับเชิญ
ไมไดรับเชิญ
ไดรับเชิญ
ไมไดรับเชิญ
ได ๔๐ /
ได ๓๐/
ได ๘๐/
ได ๖๐/
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคน ใหทุกคนไดภาระงานเปนครึ่งหนึ่งของหัวหนาโครงการวิจัย
หมายเหตุ สําหรับวารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ กําหนดใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในขอ ๒.๒ ผลงานทางวิชาการ ขอ ก.
๒. ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ (proceedings) หมายถึง ผลงานวิชาการที่ได
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่เปนการนําเสนอในรูปแบบ
Oral presentation หรือ Poster presentation ในที่นี้เปนภาระงานรวมของผูนําเสนอ
ผลงานหลักและผูรวมเสนอผลงาน หากมีผูรวมเสนอผลงานมากกวา ๑ คน กําหนดให
ถวงน้ําหนักตามสัดสวนภาระงานของผูเขียนแตละคนที่เกิดขึ้นจริง
กําหนดให
หนวยภาระงาน/เรื่อง
ประเภทการนําเสนอผลงาน
Oral presentation-ที่ประชุมฯ ระดับชาติ
๒๐
Oral presentation-ที่ประชุมฯ ระดับนานาชาติ
๖๐
Poster presentation-ที่ประชุมฯ ระดับชาติ
๑๐
Poster presentation-ที่ประชุมฯระดับนานาชาติ
๓๐
ตีพิมพ proceeding full paper ระดับชาติ
๖๐
ตีพิมพ proceeding full paper ระดับนานาชาติ
๘๐
ช. บทความทางวิชาการ / ผลงานอื่น ๆ
๑. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นและไดรับการ
เผยแพรในวารสารทางวิชาการ โดยมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห
อยางชัดเจน มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะหในประเด็นนั้นได มีการนําความรูจากแหลงตางๆและงานวิจัยมาเรียบเรียงขึ้น
เพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ
กําหนดให
- การเผยแพรในวารสารระดับชาติ
หัวหนาคณะผูเขียนได ๑๕ หนวยภาระงานตอเรื่อง
- การเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ
หัวหนาคณะผูเขียนได ๓๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง
ในกรณีที่มีผูรวมเขียนหลายคนใหทุกคนไดภาระงานครึ่งหนึ่งของหัวหนาคณะผูเขียนบทความ
หมายเหตุ สําหรับวารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ กําหนดใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในขอ ๒.๒ ผลงานทางวิชาการ ขอ ก.
๒. ทรัพยสินทางปญญา
๒.๑ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพยสินทางปญญารูปแบบอื่นๆ
ระดับชาติ
ได ๕๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง
ระดับนานาชาติ ได ๑๐๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง
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๒๔
๒.๒ อนุสิทธิบัตร
๒.๓ สิทธิบัตร

ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ

ได ๑๕๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง
ได ๓๐๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง
ได ๒๕๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง
ได ๕๐๐ หนวยภาระงานตอเรื่อง

๓. ตํารา
กําหนดให

ภาษาไทย คิดภาระงานไดไมเกิน ๑๕ หนวยภาระงานตอบท
ภาษาตางประเทศ คิดภาระงานไดไมเกิน ๓๐ หนวยภาระงานตอบท
ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของ
วิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือของหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เกี่ยวของ และ
สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย
ผลงานทางวิชาที่เปนตํารานี้ อาจพัฒนามาจากเอกสารคําสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจ
เปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แตสามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดย
ไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น รูปเลมของตําราประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห
การสรุป การอางอิงและบรรณานุกรมที่เขียนตามระบบสากล ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัย และ
ครบถวน สมบู รณ รวมถึ งมี ดั ชนี ค นคํา/ข อความ การอธิ บายสาระสําคั ญมีความชั ดเจน โดยอาจใชข อมู ล
แผนภาพ ตัวอยาง หรือกรณีศึกษาประกอบ จนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ
๔. หนังสือ
กําหนดให

ภาษาไทย คิดภาระงานไดไมเกิน ๑๕ หนวยภาระงานตอบท
ภาษาตางประเทศ คิดภาระงานไดไมเกิน ๓๐ หนวยภาระงานตอบท
หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง
และใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเนื้อหาและครอบคลุม โดยไมจําเปนตอง
สอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตอง
นําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัย รูปเลมของ
หนังสือประกอบดวยคํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิงและบรรณานุกรมที่เขียนตาม
ระบบสากล ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน สมบูรณ รวมถึงมีดัชนีคนคํา/ขอความ
การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยาง หรือกรณีศึกษาประกอบ จนผูอาน
สามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ

๓. ภาระงานดานการบริการวิชาการ (ตอ ๒๖ สัปดาห)
- ภาระงานดานบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการอนุมัติจากหนวยงาน
ตนสังกัด
- การบันทึกภาระงานดานการบริการวิชาการ แบงออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้
๓.๑ การเปนวิทยากร (คิดภาระงานไดเฉพาะที่ไดรับเชิญจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภาครัฐ โดยไดรับการอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัด)
ก. วิทยากร
กําหนดให กรณีไมไดรับคาตอบแทน
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๓

๒๕
- การบรรยาย/ฝกสอน ๑ หนวยชั่วโมง ได ๒ หนวยภาระงาน
กรณีไดรับคาตอบแทน
- การบรรยาย/ฝกสอน ๑ หนวยชั่วโมง ได ๑ หนวยภาระงาน
๓.๒ การเปนคณะกรรมการใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ก. การเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพระดับชาติ ที่ไดรับการแตงตั้งจากหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
กําหนดให การประชุม ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมง
ข. การไปปฏิบัติงานตรวจสอบ/ประเมินใหกับหนวยงานภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัยโดย
ไดรับการอนุมัติ
กําหนดให กรณีไมไดรับคาตอบแทน
- การปฏิบัติงาน ได ๓ หนวยภาระงานตอครั้ง
กรณีไดรับคาตอบแทน
- การปฏิบัติงาน ได ๑ หนวยภาระงานตอครั้ง
๓.๓ การจัดทําเผยแพรบทความทางวิชาการในลักษณะอื่น
ก. การเผยแพรวิชาการทางสื่อตาง ๆ
๑. การเผยแพรทางโทรทัศน
กําหนดให
ได ๓ หนวยภาระงานตอเรื่อง
๒. การเผยแพรทางวิทยุ / เวบไซท
กําหนดให
ได ๑ หนวยภาระงานตอเรื่อง
๓. การเผยแพรทางหนังสือพิมพ / สื่อสิ่งพิมพ / นิตยสาร / แผนพิมพ
กําหนดให
ได ๑ หนวยภาระงานตอเรื่อง
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๒๖
ข. การจัดทําวารสารทางวิชาการ ในที่นี้เปนภาระงานของบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการแต
ละคน
๑. วารสารระดับชาติที่อยูระหวางการเตรียมการขอรับการรับรอง (มี peer review)
กําหนดให บรรณาธิการวารสารทางวิชาการ
- ได ๑๕ หนวยภาระงานตอฉบับ
กองบรรณาธิการวารสารฯ
- ได ๗.๕ หนวยภาระงานตอฉบับ
๒. วารสารระดับชาติที่ไดรับการรับรอง
กําหนดให บรรณาธิการวารสารทางวิชาการ
- ได ๒๐ หนวยภาระงานตอฉบับ
กองบรรณาธิการวารสารฯ
- ได ๑๐ หนวยภาระงานตอฉบับ
๓. วารสารระดับนานาชาติ
กําหนดให บรรณาธิการวารสารทางวิชาการ
- ได ๓๐ หนวยภาระงานตอฉบับ
กองบรรณาธิการวารสารฯ
- ได ๑๕ หนวยภาระงานตอฉบับ
๓.๔ การจัดประชุม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และนิทรรศการทางวิชาการ ในที่นี้เปนภาระงาน
รวมของผูจัดงาน หากมีผูรวมจัดงานมากกวา ๑ คน กําหนดใหถวงน้ําหนักตามสัดสวนภาระงานของ
ผูรวมงานแตละคนที่เกิดขึ้นจริง ใหผูเขารวมจัดไดภาระงานเทากันทุกคน ประธานกรรมการไดภาระงาน
เพิ่มอีก ๑ เทาของกรรมการ กรรมการและเลขานุการไดภาระงานเพิ่มอีก ๐.๕ เทาของกรรมการ
ก. การจัดฝกอบรม สัมมนา
กําหนดให ๑ โครงการ คิดภาระงานได ดังนี้
การจัดอบรม สัมมนา หนวยภาระงานตอโครงการ
ภายในมหาวิทยาลัย
๓๐
ระดับชาติ
๖๐
ระดับนานาชาติ
๑๒๐
ข. การจัดประชุมวิชาการ (ที่ไดรับการอนุมัติโครงการ)
กําหนดให ๑ โครงการ คิดภาระงานได ดังนี้
การจัดประชุมวิชาการ
หนวยภาระงานตอโครงการ
ระดับคณะ ภายในมหาวิทยาลัย
๕๐
ระดับชาติ/มหาวิทยาลัย
๑๐๐
ระดับนานาชาติ
๒๐๐
ค. การจัดนิทรรศการทางวิชาการ
กําหนดให ๑ โครงการ คิดภาระงานได ๓๐ หนวยภาระงานและแบงภาระงานตามสัดสวน
ของผูรวมจัด

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๓

๒๗
ง. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เสวนาวิชาการ (journal club)
กําหนดให ผูนํากิจกรรม
- การปฏิบัติงาน ได ๒ หนวยภาระงานตอชั่วโมง
ผูเขารวมกิจกรรม
- การปฏิบัติงาน ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมง
๓.๕ การใหบริการวิชาการในฐานะผูเชี่ยวชาญ
ก. อาจารยประจําพี่เลี้ยง (mentor)
กําหนดให การปฏิบัตงิ าน ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมงตามที่ปฏิบัติจริง
ข. ที่ปรึกษาผลงานวิชาการ
กําหนดให ได ๓ หนวยภาระงานตอเรื่องหรือโครงการ
ค. ที่ปรึกษางานวิชาชีพ
กําหนดให การปฏิบัติงาน ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมงตามที่ปฏิบัติจริง
ง. พิจารณาเครื่องมือวิจัย ๑ โครงการ เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ เปนตน
กําหนดให ได ๒ หนวยภาระงานตอเรื่องหรือโครงการ
จ. พิจารณาบทความ
กําหนดให ตีพิมพในวารสารในประเทศ
- ได ๓ หนวยภาระงานตอบทความ
ตีพิมพในวารสารตางประเทศ
- ได ๕ หนวยภาระงานตอบทความ
ฉ. พิจารณาตํารา หนังสือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
กําหนดให ได ๑๐ หนวยภาระงานตอเลม
ช. พิจารณาขอเสนอโครงการ
กําหนดให ได ๒ หนวยภาระงานตอโครงการ
ซ. พิจารณาผลงานทางวิชาการที่ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
กําหนดให เพื่อประเมินเปน
- ผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทา ได ๕ หนวยภาระงานตอราย
- รองศาสตราจารยหรือเทียบเทา ได ๑๐ หนวยภาระงานตอราย
- ศาสตราจารยหรือเทียบเทา ได ๑๕ หนวยภาระงานตอราย
ฌ. การออกใหบริการพัฒนาชุมชนโดยไดรับการอนุมัติ
กําหนดให การปฏิบัติงาน ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมง
และคิดไดไมเกิน ๗ หนวยภาระงานตอวัน
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๒๘
๓.๖ การใหบริการทางวิชาชีพ
ก. การออกหนวยบริการสุขภาพเคลื่อนที่
กําหนดให การปฏิบัติงาน ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมง
และคิดไดไมเกิน ๗ ภาระงานตอวัน
ข. การใหบริการทางการแพทยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการดูแลรักษาผูปวย รวมถึงการให
คําปรึกษาดานยาโดยเภสัชกร
กําหนดให การปฏิบัติงาน ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมง
ค. การเปนกรรมการตัดสินโดยไดรับการอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน
กําหนดให การปฏิบัติงาน ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมง
ง. การใหบริการการสอบ / สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล / วิเคราะหและประมวลผล
กําหนดให การปฏิบัติงาน ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมง
จ. การใหบริการทางวิศวกรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัด
กําหนดให การปฏิบัติงาน ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมง

๔. ภาระงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ตอ ๒๖ สัปดาห)
- ภาระงานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ เปนงานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะที่คณะ
มอบหมายใหอาจารยในคณะดําเนินการทั้งในดานการสงเสริม ศึกษา คนควา เผยแพร จัดกิจกรรม และ
เขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ ลักษณะกิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ ประกอบดวย
๑. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญา
ไทย
๒. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ
๓. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
๔. โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม
จริยธรรม
๕. โครงการ/กิจกรรมแสดงวัฒนธรรมและศิลปะ
๖. การแสดงวัฒนธรรมและศิลปะของชาติอื่น ๆ
การเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
การเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คิดภาระงานไดในการเขารวมกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีหลักฐานแสดงถึงการเขารวมกิจกรรม เชน บัตรเขาชม
เปนตน
กําหนดให
การเขารวมกิจกรรม ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมง
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๒๙
๕. ภาระงานดานการบริหารและกรรมการอื่น ๆ (ตอ ๒๖ สัปดาห)
- ภาระงานดานการบริหารในตําแหนงที่กําหนดไวพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หรือโดยขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การกําหนดภาระงานดานการบริหาร กําหนดผูบริหารเปน ๖ กลุม ไดแก
กลุมที่ ๑ ผูบริหารระดับอธิการบดี
กลุมที่ ๒ ผูบริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก(เทียบเทาคณะ)
กลุมที่ ๓ หัวหนาหนวยงานที่มีระเบียบเฉพาะ ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ ผูอํานวยการศูนย
กีฬา ผูอํานวยการสํานักบริหารกิจการหอพัก ผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
กลุมที่ ๔ ผูบริหารระดับผูชวยอธิการบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขา(คณะหรือ
หนวยงานที่มีชื่อเรียกอยางอื่นที่ไมมีการแบงสวนราชการเปนภาควิชา) ผูอํานวยการ
โรงเรียน รองผูอํานวยการ สถาบัน/สํานัก/ศูนย รวมตําแหนงบริหารที่ภาระงานเทียบเทา
หัวหนาภาควิชา
กลุมที่ ๕ ผูบริหารระดับผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย รองหัวหนาภาควิชา
หัว หนาแผนก รองผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการบริห าร/ผูอํานวยการ
บัณฑิตศึกษา(ที่ไมใชโครงการพิเศษ) รวมตําแหนงที่ภาระงานบริหารเทียบเทารองหัวหนา
ภาควิชา
กลุมที่ ๖ ผูประสานงานหลักสูตร หัวหนาโปรแกรม หัวหนาหมวด(โรงเรียน) ผูชวยผูอาํ นวยการ หัวหนา
แผนก/ฝาย/สาขา ผูอํานวยการ/ผูจัดการหนวยงานภายในที่ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
- ในกรณีที่มีตําแหนงบริหารหลายตําแหนง ใหคิดภาระงานเฉพาะตําแหนงสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว
- การกําหนดภาระงานสําหรับภาระงานการเปนกรรมการ หมายถึง การเปนกรรมการของคณะกรรมการ
ตาง ๆ ที่หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยเปนภาระงานที่คิดตามเวลาที่เขาประชุม แตไมรวม
การเปนกรรมการโดยตําแหนงบริหาร
- การบันทึกภาระงานดานการบริหารและกรรมการอื่น ๆ แบงออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้
๕.๑ ภาระงานของผูบริหาร
ก. ผูบริหารระดับอธิการบดี กําหนดภาระงานบริหารเต็มเวลา
กําหนดให ได ๓๕ หนวยภาระงานตอสัปดาห หรือ ๙๑๐ หนวยภาระงานตอ ๒๖ สัปดาห
ข. ผูบริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก(เทียบเทาคณะ) กําหนดภาระ
งานบริหารเต็มเวลา
กําหนดให ได ๓๕ หนวยภาระงานตอสัปดาห หรือ ๙๑๐ หนวยภาระงานตอ ๒๖ สัปดาห
ค. หัวหนาหนวยงานที่มีระเบียบเฉพาะ
กําหนดให ได ๓๐ หนวยภาระงานตอสัปดาหหรือ ๗๘๐ หนวยภาระงานตอ๒๖ สัปดาห
ง. ผูบริหารระดับผูชวยอธิการบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขา(คณะที่ไมมีการแบง
สวนราชการเปนภาควิชา) ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก รวมตําแหนง
บริหารที่ภาระงานเทียบเทาหัวหนาภาควิชา
กําหนดให ได ๒๐ หนวยภาระงานตอสัปดาห หรือ ๕๒๐ หนวยภาระงานตอ ๒๖ สัปดาห
จ. ผูบริหารระดับผูชวยคณบดี รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาแผนก รองผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการบริหาร/ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา(ที่ไมใชโครงการพิเศษ) รวมตําแหนงที่
ภาระงานบริหารเทียบเทารองหัวหนาภาควิชา
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๓๐
กําหนดให ได ๑๐ หนวยภาระงานตอสัปดาหหรือ ๒๖๐ หนวยภาระงานตอ๒๖ สัปดาห
๕.๒ ภาระงานในตําแหนงบริหารอื่น ๆ
ก. ผูประสานงานหลักสูตร หัวหนาโปรแกรม หัวหนาหมวด(โรงเรียน) ผูชวยผูอํานวยการ
หัวหนาแผนก/ฝาย/สาขา ผูอํานวยการ/ผูจัดการหนวยงานภายในที่ภาควิชา/คณะ/
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
กําหนดให ได ไมเกิน ๖ หนวยภาระงานตอสัปดาห
หรือไมเกิน ๙๐ หนวยภาระงานตอ ๒๖ สัปดาห
๕.๓ ภาระงานคณะกรรมการและอื่น ๆ
ก. การเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ/ที่ปรึกษาที่แตงตั้งโดยคณะ/
มหาวิทยาลัยและมีการดําเนินการตอเนื่อง ไมรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงบริหาร
กําหนดให คณะกรรมการ ๑ ชุด คิดภาระงานรวมการประชุมไดดังนี้
ตําแหนง
หนวยภาระงานตอสัปดาห
ประธาน
๒
กรรมการและเลขานุการ
๑.๕
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑.๕
กรรมการ
๑
ที่ปรึกษา
ได ๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมง
ข. การเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจที่แตงตั้งโดยหนวยงานภายในระดับภาควิชา/คณะ/
มหาวิทยาลัย และมีการดําเนินการเปนครั้งคราว
กําหนดให การประชุม ๑ ครั้ง คิดให ดังนี้
ตําแหนง
ประธาน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการ

หนวยภาระงานตอชั่วโมง
๒
๑.๕
๑.๕
๑

ค. การเปนกรรมการตรวจการจาง
คิดภาระงานตามวงเงินของสิ่งกอสราง
วงเงิน
หนวยภาระงานตอชั่วโมง
ประธาน
กรรมการและ กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
< ๑๐ ลานบาท
๒
๑.๕
๑
๑๐ – ๑๐๐ ลานบาท
๔
๓
๒
>๑๐๐ ลานบาท
๖
๔
๓
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๓๑
ง. การเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
วงเงิน

< ๒ แสนบาท
๒ แสน–๑ ลานบาท
> ๑ ลานบาท

หนวยภาระงานตอชั่วโมง
ประธาน
กรรมการและ กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
๑
๑
๑
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๒
๒
๒

จ. การเปนกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและกรรมการสอบสวนทางวินัย กําหนดให
กรรมการ
หนวยภาระงานตอชั่วโมง
ประธาน กรรมการและ กรรมการ
กรรมการ เลขานุการ
กรรมการสอบขอเท็จจริง
๓
๒
๑
กรรมการสอบสวนทางวินัย
๓
๒
๑
ฉ. งานสภาอาจารย (งานสภาคณาจารยและขาราชการ)
กําหนดให
ตําแหนง
หนวยภาระงาน
ประธานสภาอาจารย
๑๐ หนวยภาระงานตอสัปดาห
รองประธานสภาอาจารย
๕ หนวยภาระงานตอสัปดาห
เลขานุการสภาอาจารย
๕ หนวยภาระงานตอสัปดาห
ตัวแทนสภาอาจารย
๑ หนวยภาระงานตอชั่วโมงการประชุม
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๓๒

ภาคผนวก
วิธีดําเนินการ
๑. ฝายบุคคลรวบรวมขอมูลแนวปฏิบัติเรื่องภาระงานจาก สกอ.๓ / ก.พ.อ. รวมถึงมหาวิทยาลัย
ทั้งที่เปนสวนราชการและหนวยงานในกํากับที่มีการประกาศใชมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ขั้นต่ํา๔
๒. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําเกณฑวิเคราะหภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ พรอมทั้งนัด
ประชุมเพื่อวิจารณรางมาตรฐานภาระงานทางวิชาการที่กําหนดขึ้นมา๖,๗,๘
๓. ใหคณะทํางาน ฯ ซึ่งเปนตัวแทนจากคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนยหรือหนวยงานอื่นที่
เทียบเทาคณะนําไปประชาพิจารณในหนวยงาน และเสนอขอคิดเห็นกลับมายังคณะทํางาน ฯ
๔. เสนอรางมาตรฐานภาระงานทางวิชาการในที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง และใหความเห็นชอบตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๕. เสนอรางมาตรฐานภาระงานทางวิชาการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
๖. เสนอรางมาตรฐานภาระงานทางวิชาการในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
การดําเนินการที่ผานมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดดําเนินการเปนระยะ ดังนี้
๑. มติที่ป ระชุม อ.ก.ม. ครั้ งที่ ๗/๒๕๔๒ วัน ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒ มอบใหค ณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา
๒. มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๔๒ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ เห็นวา
มหาวิทยาลัยควรมอบใหคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนยหรือหนวยงานอื่นเปนผูพิจารณา
เสนอใหคณะกรรมการวิชาการกลั่นกรองกอน เพื่อเสนอ อ.ก.ม. พิจารณาตอไป
๓. มติที่ประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ มีมติ
๓.๑ มอบกรรมการวิชาการพิจารณาเสนอความเห็นวามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะเริ่มใช
หลักเกณฑ ดังกลาวเมื่อใด
๓.๒ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนใหใชการประกันคุณภาพทาง
วิชาการ
๓.๓ มอบฝายเลขานุการแจงมติและถายสําเนา ว ๑๙ ใหคณะ สถาบัน สํานัก ดําเนินการ
๔. ทบวงมหาวิทยาลัย มีหนังสือที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ ใหแจงขอมูล
การใชมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย และการเริ่ม
ใชมาตรฐานภาระงานดังกลาวในปงบประมาณใด และมหาวิทยาลัยไดมีการนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการเพื่อขอคําปรึกษา
๕. ก.ม. ไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๔/๑๓๖๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงมหาวิทยาลัยเพื่อ
ติดตามทวงถามผลการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๔๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรายงานผลไปยัง ก.ม. โดยหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๓/
๕๓๗๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานโดยมีเนื้อความตอนหนึ่งวา “๔)
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๓๓
ป ๒๕๔๔-๒๕๔๖ หน ว ยงานทุ ก ส ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ได พั ฒ นาระบบการประเมิ น การ
ปฏิ บั ติ ง านโดยคิ ด กรอบภาระงานด า นต า ง ๆ ทุ ก ด า นของผู ดํ า รงตํ า แหน ง วิ ช าการ มาใช
ปฏิบัติการประเมินเพื่อกระตุนการทํางาน และใชเปนเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบ
การขึ้นเงินเดือนประจําป”
๖. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ วัน ที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ เห็ น ชอบเกณฑ ก ารคิ ด ภาระการปฏิ บั ติง านของผู ดํ า รงตํ า แหน ง วิ ช าการ โดยมอบ
หนวยงานตาง ๆ นํากลับไปพิจารณาในรายละเอียด สําหรับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ มอบผูดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ การวิจัย มอบฝายวิจัย
๖.๒ การบริการวิชาการ มอบรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบและบุคคลเปนประธานเชิญ
หนวยงานที่เกี่ยวของหารือรวมกัน
๖.๓ การทํ า นุ บํ า รุ ง วั ฒ นธรรมและศิ ล ปะ มอบประธานยุ ท ธศาสตร ก ารสื บ สานและ
สรางสรรควัฒนธรรมและศิลปะ
รายงานเกณฑการคิดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมมีดังนี้
วัตถุประสงคของการใชเกณฑภาระงาน
๑. เพื่อกําหนดสัดสวนภาระงานของผูดํารงตําแหนงวิชาการแตละคนใหสอดคลองกับ
เปาหมายของหนวยงาน
๒. เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงวิชาการที่ปฏิบัติงานการ
สอนเกินเกณฑภาระงาน
เอกสารอางอิง
๑. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่องมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาตราจารย และศาสตราจารย
๒. ตารางที่ ๗ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาและน้ําหนักในแตละมาตรฐาน จําแนกตามกลุม
สถาบันอุดมศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
๓. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) หนา ๒๗-๒๘
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐
(๕ / ๒๕๔๗) วันจันทรที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ หองประชุมสารสนเทศ กองแผนงาน
อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕. เอกสารประกอบเรื่อง “เปรียบเทียบภาระงานขั้นต่ําของอาจารยมหาวิทยาลัย
๖. บันทึกชวยจําในการประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ ณ หอง
ประชุมสภา ๑ อาคารหอประชุม
๗. บันทึกชวยจําในการประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ ณ หอง
ประชุมสภา ๑ อาคารหอประชุม
๘. บันทึกชวยจําในการประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ณ หอง
ประชุมสภา ชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง
๙. ประกาศ กพอ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ฉบับลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑
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