
 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

เรื่องการกาํหนดเกณฑ์ภาระงานของผู้ดํารงตําแหนง่อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

……………………………… 
 

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มีความชัดเจน สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้

และเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ (๖), (๗) และ (๘) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 

๒๕๔๗จึงออกประกาศกําหนดเกณฑ์ภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังนี้ 
 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การกาํหนดเกณฑ์ภาระงานของ

ผู้ดํารงตาํแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ข้อตกลงเกี่ยวกับการคิดภาระงาน 

๓.๑  ภาระงานมีหน่วยเป็น “ชั่วโมงต่อสัปดาห์” เป็นผลรวมการปฏิบัติงานนับชั่วโมงต่อสัปดาห์ตาม

ประเภทและลักษณะของงานนั้น ๆ 

 ๓.๒  รายวิชาที่ได้รับค่าตอบแทนการสอน ไม่สามารถนาํมาคิดภาระงานสอนได้ 

 ๓.๓  การคิดภาระงานสอน จะคิดให้ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามกําหนด และส่ง 

มคอ. ๓ หรือ ๔ และ ๕ หรือ ๖ 

 ๓.๔ผู้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการท่ีไม่ยื่นแบบประเมินตามกาํหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะรับการ

ประเมินภาระงาน โดยให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง 
 

ข้อ ๔  ผู้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการทุกคนต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อภาค

การศึกษา  ท้ังน้ีต้องทําครบทุกภาระงาน  โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 

 



 
 

๒ 

 

  ๔.๑ กลุ่มภาระงานที่เน้นการสอน  กาํหนดสัดส่วนปฏิบัติงานไว้  ดังนี้ 

  (๑) ภาระงานสอน    ไม่น้อยกว่า   ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

  (๒) ภาระงานวิจัย และ/หรืองานวิชาการอื่น   ไม่น้อยกว่า   ๑๐ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

  (๓) ภาระงานบริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และงานอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชัว่โมง

ต่อสัปดาห์ 
 

 ๔.๒ กลุ่มภาระงานท่ีเน้นการวิจัย กาํหนดสัดส่วนปฏิบัติงานไว้  ดังน้ี 

        (๑) ภาระงานสอน     ไม่น้อยกว่า   ๑๐ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

        (๒) ภาระงานวิจัย และ/หรืองานวิชาการอ่ืน   ไม่น้อยกว่า   ๑๕ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

        (๓) ภาระงานบริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  และงานอ่ืนๆ  ไม่น้อยกว่า ๑๐  

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 การเลือกกลุ่มปฏิบัติงาน ให้เลือกโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

คณะท่ีสังกัด และตกลงร่วมกันโดยลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 ผู้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการใน ๑ หลักสูตร หากประสงค์จะเลือกปฏิบัติงานกลุ่มเน้นการวิจัย ให้

สามารถเลือกได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของอาจารย์ประจําหลักสูตร หรอืในสัดส่วน ๑ ต่อ ๕ คน หากมีจํานวน

อาจารย์เกิน ๕ คน หรือหารแล้วมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจํานวนเต็ม ท้ังนี้หากเลือกปฏิบัติงานกลุ่มใดแล้วจะต้อง

ปฏิบัติงานให้ครบปีก่อน จึงจะสามารถเปล่ียนกลุ่มการปฏิบัติงานได้ 

 ผู้ดํารงตาํแหน่งทางวชิาการที่เลือกปฏิบัติงานกลุ่มเน้นการวิจยั สามารถเลือกกลุ่มปฏิบัติงานได้ไม่เกิน   ๒ ปีติดต่อกัน 
 

 ข้อ ๕  การคิดภาระงานสอนของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 ๕.๑ การสอนรายวิชาบรรยาย ระดับปรญิญาตรี ๑ หน่วยกิต จาํนวนนกัศึกษาไม่เกิน ๔๐ คน ให้คิด

ภาระงานเท่ากับ ๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยมีวิธีคิดภาระงาน ดังนี้   

   การเตรียมสอน  ๑   ชัว่โมงต่อสัปดาห ์

   การสอน  ๑  ชัว่โมงต่อสัปดาห ์

   การตรวจงาน  ๑  ชัว่โมงต่อสัปดาห ์

         ๕.๒  การสอนรายวิชาระดับปริญญาตร ี๑ หน่วยกิต จาํนวนนกัศึกษาตั้งแต่ ๔๑ คนขึ้นไป ให้คิด

ภาระงานสําหรับจํานวนนกัศึกษาไม่เกิน ๔๐ คน ตามข้อ ๕.๑ ก่อน แล้วบวกด้วยงานการตรวจงานท่ีเกิดจาก

การตรวจงานของนักศึกษาท่ีเกิน ๔๐ คน 

 เนื่องจากนกัศึกษา ๔๐ คน คิดภาระงานการตรวจงานได้ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น ถ้านักศึกษา ๑ 

คน จะคิดภาระงานการตรวจงานได้เท่ากบั ๑ หารด้วย ๔๐ หรือเท่ากับ ๐.๐๒๕ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น การ

คิดภาระงานการตรวจงานนักศึกษาท่ีเกิน ๔๐ คน ให้เอาจาํนวนนักศึกษาที่เกินคณูด้วย ๐.๐๒๕  



 
 

๓ 
 

 ตวัอย่าง 

การสอนรายวิชาบรรยาย  ๓ หน่วยกิต จํานวนนกัศึกษา ๕๐ คน ให้คิดภาระงาน ดังน้ี 

  ๑. ภาระงานสําหรับจาํนวนนกัศึกษา ๔๐ คน ได้เท่ากับ ๙ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

  ๒. ภาระงานการตรวจงานนักศึกษาที่เกินกลุ่มไป ๑๐ คน ได้ภาระงานเท่ากับ 

  ๓ x (๑๐ x ๐.๐๒๕) =  ๐.๗๕ ชัว่โมงตอ่สัปดาห์ 

  ๓. ภาระงานท้ังหมดเท่ากับ ๙ + ๐.๗๕ = ๙.๗๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

 ๕.๓ กรณีท่ีสอนรายวิชาบรรยาย ๑ หน่วยกิต และสอนรายวิชาเดียวกันหลายกลุ่ม ให้คิดภาระงาน

สอนดังน้ี กลุ่มที่ ๑  ให้คิดภาระงานสอนตามปกติตามข้อ ๕.๑  ส่วนกลุ่มท่ีเหลือ ให้คิดเฉพาะภาระงานการสอน

และภาระงานการตรวจงาน เท่ากับ ๒ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

   การสอน    ๑  ชัว่โมงต่อสัปดาห ์

   การตรวจงาน  ๑  ชัว่โมงต่อสัปดาห ์

ตัวอย่าง 

   การสอนรายวิชาบรรยาย ๓ หน่วยกิต รายวิชาเดียวกัน ๓ กลุ่ม ให้คิดภาระงาน ดังนี้ 

๑. ภาระงานของกลุ่มท่ี ๑ ได้เท่ากับ ๙  ชัว่โมงต่อสัปดาห ์

๒. ภาระงานของกลุ่มที่ ๒ ได้เท่ากับ  ๖  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

๓. ภาระงานของกลุ่มท่ี ๓ ได้เท่ากับ ๖  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

รวมภาระงานท้ังสามกลุ่มเท่ากับ ๙ + ๖+ ๖ = ๒๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห ์

สําหรับกลุ่มใดท่ีมีจํานวนนกัศึกษาเกิน ๔๐ คน กใ็ห้คิดภาระงานเพิม่ในส่วนของการตรวจงาน 
 

 ๕.๔  การสอนรายวิชาบรรยายระดับปริญญาตร ีจาํนวนนกัศึกษากลุ่มใหญ่ ๑ หน่วยกิต ให้คิดภาระ

งาน ดังนี้ 

    (๑) จาํนวนนักศึกษาตั้งแต่ ๘๐ คน คิดภาระงาน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในกรณีที่เกิน ๘๐ คน ถึง 

๑๕๙ คน ให้คิดภาระงานตามสูตรข้อ ๕.๒ 

 (๒)  จาํนวนนกัศึกษาตั้งแต ่๑๖๐ คน คิดภาระงาน ๗ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ในกรณีที่เกิน ๑๖๐ คน  

ถึง ๒๙๙ คน ให้คิดภาระงานตามสูตรข้อ ๕.๒ 

   (๓) จํานวนนกัศึกษาต้ังแต่ ๓๐๐ คน คิดภาระงาน ๓๕ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ในกรณีท่ีเกิน ๓๐๐ คน   ถึง ๕๙๙ คน 

ให้คิดภาระงานตามสูตร ข้อ ๕.๒ 

 

 

 



 
 

๔ 

 

 ๕.๕ การสอนรายวิชาปฏิบัติระดับปริญญาตรีจํานวนนักศึกษาไม่เกิน ๔๐ คน ให้คิดภาระงานใน             

หนว่ยกิตบรรยาย ตามข้อ ๕.๑ บวกด้วยชัว่โมงปฏิบัติ 

  ตวัอย่าง 

  ๑. รายวิชา ๒ (๐ – ๔)  

ได้ภาระงานสอนเฉพาะปฏิบัติเท่ากับ ๔ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

  ๒. รายวิชา ๓ (๒ – ๒)  

 ๒.๑ ให้คิดภาระงานสอนบรรยายก่อนได้เท่ากับ ๒+๒+๒ = ๖ ชัว่โมงต่อสัปดาห ์

 ๒.๒ ภาระงานสอนปฏิบัติเท่ากับ ๒  

 ดังน้ัน คิดภาระงานรวมได้เท่ากับ ๖+๒ = ๘ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

 ๕.๖ การนิเทศนักศึกษากลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้คิดภาระงานเท่ากับระยะเวลาท่ีปฏิบัติหน้าที่

ราชการในการนิเทศนักศึกษาแต่ต้องไม่เกิน ๑๒ ชัว่โมงต่อวนั  แล้วหารด้วย ๑๕ สัปดาห์หน่วยเป็นชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 ๕.๗ การสอนโรงเรียนสาธิต ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์และใน

กรณีท่ีคณาจารย์ทําหน้าทีส่อนโรงเรียนสาธิตและมีภาระงานเกินภาระงานขั้นต่าํ การเบิกภาระงานสอนเกินให้

โรงเรียนสาธิตเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของช่ัวโมงที่สอนของโรงเรียน 

 ๕.๘ การเป็นท่ีปรึกษานกัศึกษาประจาํกลุ่มให้คิดภาระงานเท่ากับ ๒ ชัว่โมงต่อสัปดาห์โดยต้องมี

หลักฐานการรับรองข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าได้มีการปฏิบัติงานจริง 

 ๕.๙ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหรือชมุนุมตามประกาศของมหาวิทยาลัยให้คิดภาระงานเท่ากับ ๒ 

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยต้องมีหลักฐานการรับรองข้อมลูจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าได้มีการปฏิบัติจริง 

 ๕.๑๐ การเป็นที่ปรึกษาวิชาโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา วิชาโครงการวิจัย วิชาปัญหา

พิเศษ วิชาค้นคว้าอิสระ ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อเรื่อง ท้ังน้ีต้องไม่เกิน ๓ เรื่อง  

ข้อ ๖  การคิดภาระงานสอนระดับสูงกว่าปริญญาตรีท่ีไม่ใช่ภาคปกติและได้รับค่าตอบแทนการสอน จะ

ไม่สามารถคิดภาระงานสอนได้ แต่ให้นบัภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์เป็นภาระงานสอนได้ ดังนี้  

 ๖.๑ ระดับปริญญาโท 

 (๑) ประธานควบคุม  ๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

(๒) กรรมการควบคุม ๑.๕ ชัว่โมงต่อสัปดาห ์

 

 

 



 
 

๕ 

 

  ๖.๒ ระดับปริญญาเอก 

(๑) ประธานควบคุม  ๔ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

(๒) กรรมการควบคุม ๒ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

ท้ังนี้ ให้คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๕ หวัข้อเรือ่งต่อ ๑ ปีการศึกษาปกต ิและนาํมาคิดภาระงานได้ ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ 
 

 ข้อ ๗  การคิดภาระงานสอนที่มีอาจารย์สอนร่วมหรือสอนเป็นทีม ให้คิดตามสัดส่วนท่ีปฏิบัติงานจริง 
 

ข้อ ๘  การคิดภาระงานวิจยัและ/หรือ งานวิชาการอืน่ 

ภาระงานวิจัย 

         ๘.๑  ให้คิดภาระงานวิจัย ท้ังท่ีได้รับทุนสนับสนุนและไม่ได้รบัทุนสนับสนุน โดยต้องมีการแจ้ง

มหาวิทยาลัยหรือคณะเป็นลายลักษณ์อักษร 

  ๘.๒ งานวิจัยท่ีได้รับทุน หรอืได้รับการอนุมตัิให้ดําเนินการเค้าโครงการวิจัยท่ีได้รบัทุนงานวิจัย 

หรือได้รับการอนุมัต ิและทําสัญญารับทุน ให้คิดจํานวนชัว่โมงปฏิบัติงานเพียงครั้งเดียวในภาคการศึกษาท่ีทํา

สัญญารับทุน หรือได้รับการอนุมตัิให้ทํางานวิจัย การคิดภาระงานของโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน มีเกณฑ์ 

ดังน้ี  

  ๘.๒.๑  หัวหน้าโครงการวิจัย 

  (๑) ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป   ๑๒   หน่วยภาระงาน/สัปดาห์ 

  (๒)  ๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐   หน่วยภาระงาน/สัปดาห์ 

   (๓)  ๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐บาท ๘   หน่วยภาระงาน/สัปดาห์ 

  (๔)  ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๖   หน่วยภาระงาน/สัปดาห์ 

  (๕)  ต่ํากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท   ๔  หน่วยภาระงาน/สัปดาห์ 

  ๘.๒.๒ ผู้ร่วมโครงการวิจัย  คิดภาระงานครึ่งหนึ่งของหัวหน้าโครงการวิจัย 

  ๘.๓  โครงการวิจัยท่ีนํามาคิดภาระงานวิจัย ต้องเป็นโครงการท่ีกําลังดําเนินการ หรือ

ดําเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยให้คิดต่อรอบปีตามสัญญารับทุน  หากการดําเนินการ

วิจัยเกินระยะเวลาท่ีกําหนด โดยได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการทําวิจัยไม่เกิน ๖ เดือน ให้คิดภาระงานวิจัย

ตามข้อ ๘.๒ แต่ให้ลดค่าภาระงานลงครึ่งหนึ่ง 

  ๘.๔  โครงการวิจัยท่ีใช้ระยะเวลาการดําเนินงานเกินกําหนด มากกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถ

นํามาคิดภาระงานวิจัยได้ 

 

 



 
 

๖ 

 

 ๘.๕  งานวิจัยท่ีไม่ได้รับทุนสนับสนุน หรือใช้ทุนส่วนตัว ให้เสนอคณะกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะท่ีสังกัด เพื่อพิจารณาตีค่าภาระงานวิจัยก่อน 

โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาหากไม่มีหลักฐานประกอบหรือเอกสารหลักฐานไม่สมบูรณ์จะไม่

สามารถคิดภาระงานวิจัยได้ 

 ภาระงานวิชาการอ่ืนหมายถึง  ผลงานวิจัยทีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  เอกสาร

ประกอบการสอน  เอกสารประกอบคําสอน ตํารา ส่ือการสอน ส่ิงประดิษฐ์ หรือผลงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 

 ๘.๖  ผลงานวิจัยท่ีนําไปตีพิมพ์เผยแพร่และหรือการไปนําเสนอผลงาน ในท่ีนี้ไม่รวมถึงบทความ

ท่ีจัดทําขึ้นโดยนําเอาผลงานปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ ของนักศึกษาจากการเป็นอาจารย์ประจําท่ีปรึกษาไป

เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ และกําหนดเกณฑ์ในการคิดชั่วโมงปฏิบัติงาน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒ 
 

ตารางที่ ๒แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานตามลักษณะของงานวิจัยท่ีนําไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ลักษณะการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ จํานวน 

ชั่วโมงปฏิบัติงาน/เรื่อง 

๑. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ๕ 

๒. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ๑๐ 

๓. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

    กลุ่มท่ี ๒ 

๗ 

๔. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

    กลุ่มท่ี ๑ 

๑๐ 

๕. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

   การจัดอันดับวารสาร SJR  (SCI mago Journal Rank :  

   www.scimagojr.com) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 

   นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus ตามเกณฑ์ 

   ของสมศ. หรือ สกอ.  

๑๕ 

 

    (๑) กรณีท่ีมีผู้ดําเนินการหลายคนให้คิดตามสัดส่วนที่รับผิดชอบ 

    (๒) ผลงานทางวิชาการท่ีนํามายื่นเสนอขอภาระงาน ต้องไม่มีการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ของ

ตนเอง และผู้อ่ืน หากตรวจสอบพบภายหลังจะดําเนินการเอาความผิดทางวินัยทันที 

 

 



 
 

๗ 

 

      ๘.๗  การผลิตผลงานทางวิชาการ 

  (๑)  เอกสารประกอบการสอน  คิดภาระงานเท่ากับ ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  

และสามารถนํามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 

  (๒)  เอกสารคําสอน  คิดภาระงานเท่ากับ ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และสามารถ

นํามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา 

   (๓)  หนังสือ หรือตํารา คิดภาระงานเท่ากับ ๑๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาและ

สามารถนํามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๓ ภาคการศึกษา 

             (๔)  บทความปริทัศน์ และบทความทางวิชาการ ให้คิดภาระงานตามตารางท่ี ๒ ในข้อ ๘.๖ 

   (๕)  กรณีที่มีผู้ดําเนินการหลายคนให้คิดตามสัดส่วนที่รับผิดชอบ 

 (๖)  กรณีท่ีเป็นงานแก้ไข/ ปรับปรุง ต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงมากกว่าร้อยละ ๗๐ ให้คิด

ภาระงานเป็นสัดส่วนของปริมาณงานท่ีได้ปรับปรุง และคิดได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของงานพิมพ์ครั้งแรก 

  การปรับปรุ ง /แก้ ไข  หนั ง สือห รือตํ ารา  อยู่ ร ะหว่ า ง ร้อยละ  ๓๐-๗๐  ใ ห้ คิดภาระงานไ ด้              

ไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อ ๑ เล่ม   

   การปรับปรุง/แก้ไข หนังสือหรือตํารา น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ไม่สามารถนํามาคิดภาระงานได้ 

          (๗)  ผลงานทางวิชาการท่ีนํามายื่นเสนอขอภาระงาน ต้องไม่มีการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการ ของตนเอง และผู้อ่ืน หากตรวจสอบพบภายหลังจะดําเนินการเอาความผิดทางวินัยทันที 
 

  ๘.๘  การผลิตส่ือการสอนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนท่ีรับผิดชอบ เช่น Virtual Classroom,     

E-Learning, CAI ฯลฯ  ต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการ หรือคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย

แต่งต้ัง โดยผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องย่ืนความจํานงต่อคณะกรรมการดังกล่าว และผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดีขึ้นไปจึงจะได้ภาระงาน  ดังแสดงในตารางท่ี ๓  
 

ตารางที่ ๓ แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของการผลิตส่ือการสอนต่างๆ 
 

ประเภท หนว่ยนบั ชั่วโมง

ปฏิบัติงาน 

๑. Virtual classroom ๑ เร่ือง ๕ 

๒. E-learning courseware ๑ เรื่อง ๕ 

๓. CAI ๑ เรื่อง ๕ 

   
 

 



 
 

๘ 
 

  (๑) กรณีท่ีมีผู้ดําเนินการหลายคนให้คิดตามสัดส่วนที่รับผิดชอบ 

     (๒) กรณีท่ีเป็นงานแก้ไข/ ปรับปรุง ต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงมากกว่าร้อยละ ๗๐ ให้คิด

ภาระงานเป็นสัดส่วนของปริมาณงานที่ได้ปรับปรุง และคิดได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของงานท่ีผลิตในครั้งแรก 

  (๓) ผลงานการผลิตสื่อการสอนต่างๆ ท่ีนํามายื่นเสนอขอภาระงาน ต้องไม่มีการคัดลอกผลงาน

ทางวิชาการของตนเอง และผู้อ่ืน หรือไม่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน หากตรวจสอบพบภายหลังจะ

ดําเนินการเอาความผิดทางวินัยทันที 

       (๔) ให้นับภาระงานได้ไม่เกิน ๒ ภาคเรียน หรือ ๒ รอบการประเมิน   

  ๘.๙ ส่ิงประดิษฐ์ หรือผลงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า หมายความถึงงานสร้างสรรค์ท่ีมีการส่งเข้า

ประกวด นําแสดงในนิทรรศการ หรือมีการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ ส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี การแสดงงาน

ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice, Best Practice) ฯลฯ  

          (๑) ระดับนานาชาติ    ๑๐   ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อ ๑ เรื่อง 

          (๒)  ระดับชาติ     ๗.๕  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อ ๑ เรื่อง 

          (๓)  ระดับมหาวิทยาลัย/ภูมิภาค      ๕  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อ ๑ เรื่อง 
 

 ข้อ ๙  การคิดภาระงานด้านการบริการวิชาการ 

          ๙.๑  การทําหน้าท่ีเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้คิดภาระงานได้เท่ากับชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่

ราชการเพื่อบริการวิชาการ ท้ังนี้ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อวัน  แล้วหารด้วย ๑๕ สัปดาห์  หน่วยเป็นชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 

          ๙.๒  การทําหน้าท่ีเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานภายนอกท่ีมีการประชุมอย่างน้อย

เดือนละ ๑ ครั้ง  ให้คิดภาระงาน ไม่เกิน ๑ ชั่วโมงต่อสปัดาห์  ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๒ ชุดต่อปี 

          ๙.๓  การจัดโครงการบริการวิชาการให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยมีผู้ปฏิบัติงานเป็น

คณะบุคคล ให้คิดภาระงานตามข้อ ๙.๑  

          ๙.๔  การเป็นอนุกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ หรือ

กรรมการอ่านงานวิจัย คิด ๑ ภาระงานต่อเล่ม 
 

 ข้อ ๑๐  การคิดภาระงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสําคัญของ

สาขาวิชาหรือคณะหรือมหาวิทยาลัย เช่นงานวันไหว้ครู วันสถาปนามหาวิทยาลัย งานปฐมนิเทศนักศึกษา งาน

ประเพณีหรือกิจกรรมทางศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้คิดภาระงานเป็น ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อ

กิจกรรม โดยมีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

 สําหรับคณะผู้จัดงาน ให้คิดค่าภาระงาน เท่ากับชั่วโมงปฏิบัติงานตามโครงการ ท้ังน้ีไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง

ต่อวัน  แล้วหารด้วย ๑๕ สัปดาห์  หน่วยเป็นชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 



 
 

๙ 
 
 

 ข้อ ๑๑  ภาระงานอื่น ๆ  มีดังนี้ 

  ๑๑.๑การเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน/คณะอนกุรรมการ/ท่ีปรึกษา ท่ีแต่งตั้งโดยคณะ/

วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยและมีการดําเนินการต่อเนือ่ง ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตาํแหน่งบริหาร สามารถ

นับได้ไม่เกิน ๕ โครงการ ท้ังนี้ กําหนดให้ คณะกรรมการ ๑ ชุด คิดภาระงานรวมการประชมุได้ดังแสดงในตาราง

ท่ี ๔ 

 

ตารางที่ ๔ แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของคณะกรรมการท่ีมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 ๑๑.๒  การเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจที่แต่งตั้งโดยหน่วยงานภายในระดับคณะ/วิทยาลัยหรือ

มหาวิทยาลัย และท่ีไม่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือมีการดาํเนินการเป็นครั้งคราว เช่น กรรมการตรวจ

วัสดุ ครุภัณฑ์ สามารถนับได้ไม่เกิน ๕ โครงการ ดังแสดงในตารางท่ี ๕ 
  

ตารางที่ ๕ แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของคณะกรรมการท่ีไม่มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือ

ดําเนินการเป็นครั้งคราว 
 

ตําแหนง่  หน่วยชัว่โมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ต่อโครงการ 

๑.ประธาน  ๒ 

๒.กรรมการและเลขานกุาร  ๑.๕ 

๓.กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ๑ 

๔.กรรมการ  ๐.๕ 

 

 

 

ตําแหนง่ หน่วยชัว่โมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ต่อ

โครงการ 

๑.ประธาน ๓ 

๒.กรรมการและเลขานกุาร ๒.๕ 

๓.กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒ 

๔.กรรมการ ๑.๕ 

๕.ท่ีปรึกษา  ๑ 



 
 

๑๐ 

 

     ๑๑.๓  การเป็นกรรมการออกแบบ/เขียนแบบอาคารสิ่งก่อสร้างหรือแผนผังภูมิทัศน์สามารถนับได้

ไม่เกิน ๕ โครงการต่อภาคเรียน และสามารถคิดภาระงานได้โครงการละ ๑ ครั้งเท่าน้ัน ดังแสดงในตารางที่ ๖ 
 

ตารางที่ ๖ แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารส่ิงก่อสร้าง 
 

ตําแหนง่ หน่วยชัว่โมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ต่อโครงการ 

๑. ประธาน ๒.๕ 

๒. กรรมการ/ผู้ออกแบบ ๒ 

๓. กรรมการและเลขานุการ ๑.๕ 

๔. กรรมการ  ๑ 
   

 

๑๑.๔การเป็นกรรมการตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงาน อาคารสิ่งก่อสร้าง สามารถนับได้ไม่เกิน ๕ 

โครงการต่อภาคเรียนดังแสดงในตารางที่ ๗ 
 

ตารางที่ ๗แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารส่ิงก่อสร้าง 
 

ตําแหนง่ หน่วยชัว่โมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ต่อ

โครงการ 

๑.ประธาน/หัวหน้าผู้ควบคุม ๔ 

๒. กรรมการและเลขานุการ ๓ 

๓.กรรมการ ๒ 
   
  

  ข้อ ๑๒  ภาระงานด้านการบริหาร 

  (๑)  อธิการบดี  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านบริหารได้เต็มเวลา  โดยกําหนดให้ได้ ๓๕ หน่วยชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 

  (๒)  รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/ศูนย์/สถาบัน  ให้คิดภาระงาน ๓๐ ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 

  (๓)  ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อํานวยการสํานัก/ศูนย์/สถาบัน ให้คิดภาระงาน ๒๐ 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

  (๔) ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา ให้คิดภาระงาน ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

 



 
 

๑๑ 

 

(๕) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง

วิชาการ หัวหน้าหน่วยหรือกลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง ให้คิดภาระงานไม่เกิน ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ให้คิดภาระงานไม่เกิน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

  (๗) งานอ่ืนๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศภาระงานแต่ละ

ประเภทเพิ่มเติม 
  

  ข้อ ๑๓ ผู้ท่ีมีภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้คิดภาระงานเฉพาะ

ตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียว หากจํานวนภาระงานสูงสุดไม่ครบ ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้นับรวมภาระงาน

การสอน และ/หรือ ภาระงานการวิจัยและ/หรืองานวิชาการอ่ืนให้ครบ ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

ข้อ ๑๔  เกณฑ์ภาระงานใดอยู่นอกเหนือจากท่ีกําหนดในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการ

ประเมินภาระงานระดับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คําชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

        

                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 


