ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๙
......................................
โดยที่ เ ป็ นการสมควรก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิ ชาการของผู้ดารงต าแหน่ง อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๘(๒) แห่ง พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกั บประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และมติสภามหาวิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บัง คับ นี้เ รียกว่า “ข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัง คับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส ะเกษ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับ
นี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ก.บ.ม.” หมายความว่า กรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
“ภาระงานสอน” หมายความว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภทที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการงานสอนภาคสนาม งานควบคุม
วิท ยานิพนธ์ สารนิพ นธ์ของนัก ศึกษา การสอนวิชาสัม มนา ปัญ หาพิเ ศษ การนิเ ทศนัก ศึก ษาฝึก งาน/ฝึก สอน
นิเทศสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน

-๒“ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น” หมายความว่า งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบตามกระบวนการวิธี
วิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่จะนาไปสู่การประยุกต์ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึงการ
วิจัยและพัฒ นาร่วมกั บ ภาคอุ ตสาหกรรม ภาคธุร กิ จ บริก าร และชุม ชนท้ องถิ่น เพื่อแก้ ปัญ หาเชิง เทคนิค และ
วิศวกรรม การจัด การเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม และการบริห ารจั ด การ รวมถึง งานวิช าการประเภทอื่น ๆ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิจ ารณาแต่งตั้ง บุคคล ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
“ภาระงานบริการวิชาการ” หมายความว่า งานที่มีลักษณะนาความรู้ที่มีอยู่แล้วไปช่วยทาความเข้าใจกับ
ปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง งานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม
“ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายความว่า งานหรือกิจกรรมเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นการดารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้ง ปลูกฝังความเป็นชาติ ในลักษณะต่างๆ
“ภาระงานอื่ น ๆ” หมายความว่า งานหรือกิ จ กรรมที่ ส อดคล้องกั บ พันธกิ จ ของมหาวิท ยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติ และสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
“ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
“ภาระงาน” หมายความว่ า หน่ ว ยชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ง านตามภาระงานให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสาหรับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
ข้อ ๖ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง ดังนี้
(๑) ภาระงานสอน
(๒) ภารงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
(๓) ภาระงานบริการวิชาการ
(๔) ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(๕) ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
การกาหนดสัดส่วนภาระงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ตาม (๑) ถึง (๕) และวิธีคิดภาระงานต้อง
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ ผลงานทางวิชาการที่นามาคิดภาระงาน ต้องคานึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์

-๓ข้อ ๘ การกาหนดภาระงาน และการกาหนดผลงานทางวิชาการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการนา
ภาระงานไปปฏิบัติตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยนาเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา
กลั่นกรองให้ความเห็นชอบโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ ทั้งนี้ ให้สอดคล้อง
กับลักษณะภาระงานของแต่ละสาขาวิชา
ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังไม่ออกประกาศตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๒
โดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

