
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารย์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

...................................... 
 

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ 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 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ                 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 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  กรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “ภาระงานสอน”  หมายความว่า  การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภทที่ก าหนดไว้ 
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการงานสอนภาคสนาม งานควบคุม
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของนักศึกษา การสอนวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกสอน
นิเทศสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน   
 



-๒- 
 

 “ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น”  หมายความว่า  งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบตามกระบวนการวิธี
วิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่จะน าไปสู่การประยุกต์ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึงการ
วิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนท้องถ่ินเพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและ
วิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ รวมถึง งานวิชาการประเภทอื่นๆ                
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 “ภาระงานบริการวิชาการ”  หมายความว่า  งานที่มีลักษณะน าความรู้ที่มีอยู่แล้วไปช่วยท าความเข้าใจกับ
ปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้              
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม  
 “ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม”  หมายความว่า  งานหรือกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
อันเป็นการด ารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถ่ิน เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังความเป็นชาติ ในลักษณะต่างๆ  
 “ภาระงานอื่นๆ”  หมายความว่า  งานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติ และสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 “ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ”  หมายความว่า  อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์  
  “ภาระงาน”  หมายความว่า  หน่วยช่ัวโมงปฏิบัติงานตามภาระงานให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๕ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  
 
 
 

 ข้อ ๖ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๓๕ ช่ัวโมง ดังนี้ 
 (๑) ภาระงานสอน 
 (๒) ภารงานวิจัยและงานวิชาการอื่น 
 (๓) ภาระงานบริการวิชาการ 
 (๔) ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
           (๕) ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
           การก าหนดสัดส่วนภาระงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ตาม (๑) ถึง (๕) และวิธีคิดภาระงานต้อง
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๗ ผลงานทางวิชาการที่น ามาคิดภาระงาน ต้องค านึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์  
 
 
 



-๓- 
 

 

 ข้อ ๘ การก าหนดภาระงาน และการก าหนดผลงานทางวิชาการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการน า
ภาระงานไปปฏิบัติตามข้อ  ๖ และข้อ ๗ ให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยน าเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา
กลั่นกรองให้ความเห็นชอบโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ทั้งนี ้ให้สอดคล้อง
กับลักษณะภาระงานของแต่ละสาขาวิชา 
 ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังไม่ออกประกาศตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๒              
โดยอนุโลม 
 
 

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  
 

             ประกาศ ณ  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 
                            (นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท์) 
                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ                                           
 


