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 โดยเปนการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง ภาระงานของคณาจารยประจํ า
เพื่อใหการกํ าหนดมาตรฐานภาระงาน และหลักเกณฑ วิธีการการเทียบคาภาระงานของคณาจารยประจํ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2550 เมื่อวันท่ี  27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 2/2550 เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง 
ภาระงานของคณาจารยประจํ า ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 และใหใชประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เร่ือง ภาระงานขั้นต่ํ าของคณาจารยประจํ า  พ.ศ. 2550 ดังนี้

1.  กํ าหนดใหคณาจารยประจ ําตองมภีาระงานขัน้ต่ํ ารวมไมนอยกวา 40 หนวยภาระงานตอปการศกึษา ไดแก

1.1 ภาระงานหลัก ไมนอยกวา 33 หนวยภาระงานตอปการศึกษา ไดแก
1.1.1 งานสอน ไมนอยกวา 18 หนวยภาระงานตอปการศึกษา ไมสามารถใชงานอื่น

แทนได งานสอนหมายรวมถึง  การเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (Advisor)
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (Co-advisor) และงานสอนเสริมท่ีกํ าหนดในตารางสอน
ของศูนยบริการการศึกษา

1.1.2 งานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ ไมนอยกวา 12 หนวยภาระงานตอปการศึกษา
ใชงานสอนแทนงานวิจัยได ภาระงานวิจัย 1.00 หนวยภาระงาน  เทากับ
ภาระงานสอน 1.00 หนวยภาระงาน

1.1.3 งานท่ีปรึกษานักศึกษา 3 หนวยภาระงานตอปการศึกษา
1.1.4 งานสหกิจศึกษา 3 หนวยภาระงานตอปการศึกษา

1.2 ภาระงานอื่น /1 ไมนอยกวา 7 หนวยภาระงาน  ไดแก
1.2.1 งานบริการวิชาการ
1.2.2 งานท่ีปรึกษาชมรม/คณะกรรมการ/คณะทํ างาน ฯ ซ่ึงหมายรวมถึง งานทํ านุบํ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยี
1.2.3 งานการเปนผูประสานงานรายวิชา

/1 ท้ังนี้ อาจใชงานสอนหรืองานวิจัยแทนขอ 1.2.1/1.2.2/1.2.3  ได
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2. ภาระงานการดํ ารงตํ าแหนงบริหารวิชาการ

  ในกรณีท่ีคณาจารยประจํ าไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจบริหารวิชาการในมหาวิทยาลัย ใหกํ าหนด
ภาระงาน ดังนี้

2.1 กรณีดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี  ใหปฏิบัติหนาท่ีดานบริหารเต็มเวลาโดยไมตองมีภาระงานขัน้ต่ํ า
2.2 กรณีด ํารงตํ าแหนงรองอธิการบด ี คณบด ี และผูอ ํานวยการ  หรือตํ าแหนงเทียบเทา  กํ าหนดให

ตองมีภาระงานขั้นต่ํ าดานงานสอน งานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ  รวมกันไมนอยกวา
9 หนวยภาระงานตอปการศึกษา

2.3 กรณีดํ ารงตํ าแหนงผูชวยอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอํ านวยการ หัวหนาสาขาวิชา
หัวหนาสถานวิจัย  ผูจัดการฟารมหรือตํ าแหนงเทียบเทา  กํ าหนดใหตองมีภาระงานขั้นต่ํ าดาน
งานสอน   งานวิจัย  และ/หรือผลงานวิชาการ  รวมกันไมนอยกวา 15 หนวยภาระงานตอป
การศึกษา  และตองมีงานท่ีปรึกษานักศึกษา 3 หนวยภาระงานตอปการศึกษา

2.4 กรณีดํ ารงตํ าแหนงผูชวยผูอํ านวยการ  รองผูจัดการฟารม  หรือตํ าแหนงเทียบเทา  กํ าหนดให
ตองมี  ภาระงานขั้นต่ํ าดานงานสอน งานวิจัย  และ/หรือผลงานวิชาการ  รวมกันไมนอยกวา
21 หนวยภาระงานตอปการศึกษา  และตองมีงานท่ีปรึกษานักศึกษา 3 หนวยภาระงานตอ
ปการศึกษา

ท้ังนี้ หลักเกณฑ วิธีการคิดหนวยภาระงาน คํ านิยามท่ีเก่ียวของกับภาระงานคณาจารยประจํ า ใหเปนไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการกํ าหนด และหากคณาจารยมีภาระงานขั้นต่ํ าตามท่ีกํ าหนดแลว
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานเพิ่มเติมไดตามภาระงานรวมของสาขาวิชาและสํ านักวิชา ตามความเหมาะสมและ
ความจํ าเปน

ประกาศ ณ วันท่ี   พฤษภาคม  พ.ศ. 2550

  (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน)
   นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หลักเกณฑ วิธีการคิดหนวยภาระงานขั้นต่ํ า ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
เร่ือง ภาระงานขั้นต่ํ าของคณาจารยประจํ า พ.ศ. 2550

(มติสภาวิชาการ คร้ังท่ี 2/2550 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2550)
ู มือภาระงานขั้นต่ํ า

. ภาระงานหลัก  ไมนอยกวา  33  หนวยภาระงานตอปการศึกษา
1.1 งานสอน

หลักเกณฑการคิดหนวยภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
1.1.1 การสอนบรรยายระดับปริญญาตรี

 สํ าหรับนักศึกษา ไมเกิน 300 คน ใชเกณฑภาระงานสอน  1  หนวยกิต เทากับ 3 ช่ัวโมง  
ีคาเทากับ 1 หนวยภาระงาน    ประกอบดวย

1.1.1.1 การเตรียมสอน (Preparation) 1 ช่ัวโมง
1.1.1.2 การนํ าเสนอ (Presentation) 1 ช่ัวโมง
1.1.1.3 การตรวจงาน (Assignment) 1 ช่ัวโมง
ตัวอยางการคิดหนวยภาระงานสอนบรรยาย
 การคิดหนวยภาระงานการสอนบรรยาย ตามตัวอยาง ท่ี 1 ก. และ 1 ข.
 การสอนบรรยายในรายวิชาเดียวกันเกินกวาหนึ่งกลุม (สอนโดยอาจารยคนเดียวกัน)
ใหใชวิธีคํ านวณตามตัวอยางท่ี 2 และ 3

 รายวิชาท่ีมีการสอนบรรยายและปฏิบัติรวมกันในรายวิชาเดียวกันใหใชการคํ านวณตามเกณฑท่ี
กํ าหนดท้ัง 2 วิธี (บรรยายและปฏิบัติ) รวมกัน แลวนํ ามารวมกัน ตามตัวอยางท่ี 4

1.1.2 การสอนปฏิบัติการระดับปริญญาตรี
สํ าหรับนักศึกษาไมเกิน 30 คน ใชเกณฑภาระงานสอน 1 หนวยกิต เทากับ 2-4 ช่ัวโมง ประกอบดวย
1.1.2.1 การเตรียมสอน (Preparation) 1 ช่ัวโมง
1.1.2.2 การฝกและตรวจงาน (Practicum) 1-3 ช่ัวโมง
กํ าหนดคาภาระงาน เชน
 กํ าหนดใหการสอนปฏิบัติการ 1 หนวยกิตจํ านวน 2 ช่ัวโมง เทากับ 1.00 หนวยภาระงาน
 กํ าหนดใหการสอนปฏิบัติการ 1 หนวยกิตจํ านวน 3 ช่ัวโมง เทากับ 1.33 หนวยภาระงาน
 กํ าหนดใหการสอนปฏิบัติการ 1 หนวยกิตจํ านวน 4 ช่ัวโมง เทากับ 1.66 หนวยภาระงาน

สํ าหรับนักศึกษาเกิน 30 คน แตไมเกิน 60 คน ในกลุมเดียวกัน ใชเกณฑภาระงานสอน  1  หนวยกิต
ทากับ 2-4 ช่ัวโมง ประกอบดวย

1.1.2.3 การเตรียมสอน (Preparation) 1 ช่ัวโมง
1.1.2.4 การฝกและตรวจงาน (Practicum) 1-3 ช่ัวโมง

คาภาระงานที่ไดเทากับคาภาระงานสอนของจํ านวนนักศึกษาไมเกิน 30 คนและบวกใหอีกคร่ึงหนึ่งของคาภาระงาน
อนท่ีไดในรายวิชานั้น
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ตัวอยางการคิดหนวยภาระงานสอนปฏิบัติการ
 การคิดหนวยภาระงานการสอนปฏิบัติการ ตามตัวอยางท่ี 5 ตัวอยางท่ี 6 ตัวอยางท่ี 7
 การสอนปฏิบัติการ แยกกลุม กลุมละไมเกิน 30 คนในวิชาเดียวกัน ใหคิดภาระงานสอน
ตามตัวอยางท่ี 8

การจัดกลุมการสอนปฏิบัติการใหถือปฏิบัติ ดังนี้ ถากลุมท่ีเปนรายวิชาเดียวกัน วันและเวลาซํ้ ากันมี
นักศึกษาในแตละกลุมไมครบ 30 คน ใหยุบรวมใหไดจํ านวนกลุมท่ีนอยท่ีสุด หรือหากนักศึกษาลงทะเบียนกระจายไป
ตามวันและเวลาตางกัน แตมจี ํานวนนกัศกึษานอยเกินไปในแตละกลุม ใหพยายามยุบรวมกลุมใหมีจํ านวนนักศึกษาใกล
เคยีง 30 คนในแตละกลุม

หลักเกณฑการคิดหนวยภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
1.1.3 การสอนบรรยายระดับบัณฑิตศึกษา

สํ าหรับการสอนบัณฑิตศึกษาท่ีมีนักศึกษาต้ังแต 5 คนข้ึนไป ใชเกณฑภาระงานสอน   1  หนวยกิต
มีคาเทากับ  1.50 หนวยภาระงาน ซ่ึงเทากับ 4 ½  ช่ัวโมง   ประกอบดวย

1.1.3.1 การเตรียมสอน (Preparation) 1 ½ ช่ัวโมง
1.1.3.2 การนํ าเสนอ (Presentation) 1  ช่ัวโมง
1.1.3.3 การตรวจงาน (Assignment) 2 ช่ัวโมง
สํ าหรับการสอนบัณฑิตศึกษาท่ีมีนักศึกษานอยกวา 5 คน ใชเกณฑภาระงานสอน   1  หนวยกิต  

มีคาเทากับ  1.00 หนวยภาระงาน ซ่ึงเทากับ 3  ช่ัวโมง   ประกอบดวย
1.1.3.4 การเตรียมสอน (Preparation) 1 ½ ช่ัวโมง

 1.1.3.5 การนํ าเสนอ (Presentation)  1 ช่ัวโมง
1.1.3.6 การตรวจงาน (Assignment)  ½ ช่ัวโมง

 รายละเอียดการคํ านวณใชวิธีเดียวกับการสอนบรรยายระดับปริญญาตรี

1.1.4 การสอนปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา
 สํ าหรับการสอนบัณฑิตศึกษาท่ีมีนักศึกษาต้ังแต 5 คน ข้ึนไป ใชเกณฑภาระงานสอน   1  หนวยกิต
จํ านวน 2 -4 ช่ัวโมง โดยให เทียบคาหนวยกิตของระดับบัณฑิตศึกษาเปน 1.5 เทาของหนวยกิตระดับปริญญาตรี ประกอบดวย
 1.1.4.1 การเตรียมสอน (Preparation) 1 ช่ัวโมง
 1.1.4.2 การฝกและตรวจงาน (Practicum) 1-3 ช่ัวโมง
 สํ าหรับการสอนบัณฑิตศึกษาท่ีมีนักศึกษานอยกวา 5 คน ใชเกณฑภาระงานสอน 1 หนวยกิต เทากับ
2-4 ช่ัวโมง โดยใหเทียบคาหนวยกิตของระดับบัณฑิตศึกษา เทากับ หนวยกิตระดับปริญญาตรี ประกอบดวย
 1.1.4.3 การเตรียมสอน (Preparation) 1 ช่ัวโมง
 1.1.4.4 การฝกและตรวจงาน (Practicum) 1-3 ช่ัวโมง

 รายละเอียดการคํ านวณใชวิธีเดียวกับการสอนปฏิบัติการระดับปริญญาตรี
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1.1.5 หลักเกณฑการคิดหนวยภาระงานสอนรายวิชาสัมมนา

 ระดับปริญญาตรี

 1.1.5.1 กรณีรายวิชาสัมมนา  1 หนวยกิต จํ านวน 1 กลุม คิดภาระงาน ให 1.00 หนวยภาระงาน
ตอภาคการศึกษา ท้ังนี้ หากมีอาจารยประสานงานมากกวา 1 คน ใหแบง ภาระงานตามสัดสวนท่ีเหมาะสมแตรวม
แลวไมเกินจํ านวนหนวยกิตของรายวิชานั้น

 1.1.5.2 กรณีรายวิชาท่ีจัดสัมมนาแบงนักศึกษาเปนกลุม (มากกวา 1 กลุม)
- อาจารย1 คน ดูแลการสอน 1 กลุม ในทุกกลุมคิดภาระงานใหคนละ 1.00 หนวยภาระงาน

 - หากมีอาจารยประสานงานมากกวา 1 คน ในแตละกลุมใหคิดภาระงานใหกลุมละ 
1.00 หนวยภาระงาน  โดยแบงสัดสวนภาระงานใหคณาจารยตามสัดสวนท่ีเหมาะสม
แตรวมแลวไมเกิน 1.00 หนวยภาระงานในแตละกลุม

 ระดับบัณฑิตศึกษา

 1.1.5.3 กรณีท่ีมีนักศึกษา ต้ังแต 5 คน ข้ึนไป รายวิชา 1 หนวยกิต คิดภาระงานให 1.50 หนวย
ภาระงานตอภาคการศึกษา ท้ังนี้ หากมี อาจารยประสานงานมากกวา  1 คน ใหแบงภาระงานตามสัดสวนท่ีเหมาะสม
แตรวมแลวไมเกิน 1.50 หนวยภาระงาน

 1.1.5.4 กรณีท่ีมีนักศึกษา นอยกวา 5 คน รายวิชา 1 หนวยกิต คิดภาระงานให 1.00 หนวยภาระ
งานตอภาคการศึกษา ท้ังนี้ หากมี อาจารยประสานงานมากกวา  1 คน ใหแบงภาระงานตามสัดสวนท่ีเหมาะสม แตรวม
แลวไมเกิน 1.00 หนวยภาระงาน

1.1.6 หลักเกณฑการคิดหนวยภาระงานสอนรายวิชา Special Problem/Independent Study/Project

 การสอนรายวิชา Special Problem/Independent Study/Project คิดภาระงาน ดังนี้
- หากมีนักศึกษาลงทะเบียน 1 คน ใหคาภาระงาน 1.50 หนวยภาระงาน
- หากมีนักศึกษาลงทะเบียน 2 คน ใหคาภาระงาน 3.00 หนวยภาระงาน
- หากมีนักศึกษาลงทะเบียน 3 คนข้ึนไป ใหคาภาระงาน 4.50 หนวยภาระงาน

 

1.1.7 หลักเกณฑการคิดหนวยภาระงานสอนเสริมท่ีกํ าหนดในตารางสอนของศูนยบริการการศึกษา

รายวิชาท่ีมีการสอนหลักและมีการสอนเสริมตามตารางท่ีกํ าหนดในตารางสอนของศูนยบริการการ
ศึกษา เชน รายวิชา 4 หนวยกิต ท่ีมีการสอน 4 ช่ัวโมงและมีการสอนเสริมตามตารางสอนของศูนยบริการการศึกษาอีก 
2 ช่ัวโมง รวมเปน 6 ช่ัวโมง คิดภาระงานสอนให 5.33 หนวยภาระงาน

การคิดหนวยภาระงานสอนเสริมท่ีกํ าหนดในตารางของศูนยบริการการศึกษา การ ตามตัวอยางท่ี 9
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1.1.8 หลักเกณฑการคิดหนวยภาระงานการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม

สาขาวิชาตองเปนผูจัดทํ าบัญชีรายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาทุกคน เพื่อตรวจสอบภาระ
งานใหเปนไปตามเกณฑ  พรอมระบุภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ พรอมมอบหมายอาจารยท่ี
เปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธนั้น เพื่อใชตรวจสอบภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธของคณาจารย แตละคนใหเปนไปตาม
เกณฑท่ีกํ าหนด ดงันี้
  1.1.8.1 กํ าหนดใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1 ทาน สามารถคิดภาระงานการคุมวิทยานิพนธ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไดไมเกิน 5 คน หากอาจารยประจํ ามีศักยภาพท่ีจะดูแลนักศึกษา
มากกวา 5 คน ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชา

1.1.8.2 การใหคาภาระงานการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกํ าหนดให 1.50 หนวยภาระงานตอ
นักศึกษา 1 คน ตอ 1 ภาคการศึกษา (การกํ าหนดระยะเวลาใหดูตามตารางขางทาย)โดยให
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  แบงภาระงานแกอาจารยท่ีปรึกษารวมตามสัดสวนท่ีเหมาะสม  และ
ใหระบุสัดสวนการแบงภาระงาน ไวในคํ าส่ังแตงต้ังกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธดวย

 1.1.8.3 การกํ าหนดระยะเวลาการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธโดย ใหนับต้ังแตการลงทะเบียน
วิทยานิพนธภาคการศึกษาแรก  ตามตารางดังนี้

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท จํ านวนภาคการศึกษาท่ีใหคาภาระงาน
แผน ก เนนการวิจัยเพื่อทํ าวิทยานิพนธ
แบบ ก 1 6 ภาคการศึกษา
แบบ ก 2 4 ภาคการศึกษา
แผน ข เนนศึกษารายวิชาโดยไมมีการทํ าวิทยานิพนธ 2 ภาคการศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก จํ านวนภาคการศึกษาท่ีใหคาภาระงาน
แบบที่ 1 เปนการวิจัยเพื่อทํ าวิทยานิพนธ

สํ าหรับผูท่ีจบการศึกษาข้ันปริญญาโทแลว
12 ภาคการศึกษา

แบบที่ 2 เปนการศึกษารายวิชาและทํ าวิทยานิพนธ
ผูท่ีจบการศึกษาข้ันปริญญาโท 8 ภาคการศึกษา
ผูท่ีจบการศึกษาข้ันปริญญาตรี 10 ภาคการศึกษา

1.1.8.4 กรณีนักศึกษาจบการศึกษากอนจํ านวนภาคการศึกษาท่ีใหคาภาระงาน กํ าหนดใหคิด
คาภาระงานเต็มจํ านวนตามจํ านวนภาคการศึกษาท่ีกํ าหนดไว
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1.2 งานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ

1.2.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย เชน ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐฯ จะคิดภาระงานให ตอ 1 ทุน ดังนี้

1.2.1.1 การทํ าสัญญาปตอป ใหคิดภาระงาน ดังนี้

ระยะเวลา คาภาระงาน/หนวยภาระงาน รวมหนวย
การรับทุน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ภาระงาน
(จํ านวนปที่
ไดรับทุน)

ลงนามใน
สัญญา

รายงานความ
กาวหนา

รายงาน
ฉบับ

สมบูรณ

ลงนามใน
สัญญา

รายงานความ
กาวหนา

รายงาน
ฉบับ

สมบูรณ

ลงนามใน
สัญญา

รายงาน
ฉบับ

สมบูรณ
1 2 - 2 - - - - - 4 หนวยภาระงานตอ

1 ป
2 2 2 - 2 - 2 - - 8 หนวยภาระงานตอ

2 ป
3 2 2 - 2 2 - 2 2 12 หนวยภาระงาน

ตอ 3 ป

1.2.1.2 ทุนตอเน่ืองโดยไมตองลงนามในสัญญาปตอปใหคิดภาระงาน ดังนี้

ระยะเวลา คาภาระงาน/หนวยภาระงาน รวมหนวย
การรับทุน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ภาระงาน

(จํ านวนปที่ไดรับ
ทุน)

ลงนามในสัญญา รายงานความกาว
หนา

รายงานฉบับ
สมบูรณ

รายงานความ
กาวหนา

รายงานฉบับ
สมบูรณ

รายงาน
ฉบับ

สมบูรณ
1 2 - 2 - - - 4 หนวยภาระงานตอ

1 ป
2 2 2 - 2 2 - 8 หนวยภาระงานตอ

2 ป
3 2 2 - 4 - 4 12 หนวยภาระงาน

ตอ 3 ป
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1.2.1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  เชน ทุนสํ านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) ทุน สกว. สวทช คปก สวก. สกอ เปนตน รวมท้ังทุนจากเอกชนและทุนจากตางประเทศ จะคิด
ภาระงานใหตอ 1 ทุน ตามระยะเวลาการไดรับทุนตางๆ ดังนี้

 การทํ าสัญญาปตอป ใหคิดภาระงาน ดังนี้
ระยะเวลา คาภาระงาน/หนวยภาระงาน รวมหนวย
การรับทุน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ภาระงาน
(จํ านวนปที่
ไดรับทุน)

ลงนามใน
สัญญา

รายงานความ
กาวหนา

รายงาน
ฉบับ

สมบูรณ

ลงนาม
ใน

สัญญา

รายงานความ
กาวหนา

รายงาน
ฉบับ

สมบูรณ

ลงนามใน
สัญญา

รายงานฉบับ
สมบูรณ

1 3 - 3 - - - - - 6 หนวยภาระงาน
ตอ 1 ป

2 3 3
เม่ือส้ินปที่ 1

- - - 6
เม่ือมีรายงาน
ฉบับสมบูรณ

- - 12 หนวยภาระงาน
ตอ 2 ป

3 3 3 - - 6
เม่ือส้ินปที่ 2

- - 6
เม่ือมีรายงาน
ฉบับสมบูรณ

18 หนวยภาระงาน
ตอ 3 ป

 ทุนตอเน่ืองโดยไมตองลงนามในสัญญาปตอปใหคิดภาระงาน ดังนี้
ระยะเวลา คาภาระงาน/หนวยภาระงาน รวมหนวย
การรับทุน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ภาระงาน

(จํ านวนปที่ไดรับ
ทุน)

ลงนามในสัญญา รายงานความกาว
หนา

รายงานฉบับ
สมบูรณ

รายงานความ
กาวหนา

รายงานฉบับ
สมบูรณ

รายงาน
ฉบับ

สมบูรณ
1 3 - 3 - - - 6 หนวยภาระงานตอ

1 ป
2 3 3

เม่ือส้ินปที่ 1
- 3 3

เม่ือมีรายงาน
ฉบับสมบูรณ

- 12 หนวยภาระงาน
ตอ 2 ป

3 3 3 - 6
เม่ือส้ินปที่ 2

- 6
เม่ือมีราย
งานฉบับ
สมบูรณ

18 หนวยภาระงาน
ตอ 3 ป

1.2.1.4 หากมีผู ร วมวิจัยใหแบงภาระงานตามภาระหนาท่ีท่ีปรากฏในแบบเสนอโครงการวิจัย
(Proposal) ตามสัดสวนหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบ

1.2.1.5 ในกรณีท่ีมีทุนมากกวา 1 ทุน คิดภาระงานเพิ่มใหตามสวน (กรณีมีมากกวา 1 ทุน ใหคูณ
จํ านวนทุนวิจัยกับคาภาระงานที่ไดรับ)

1.2.1.6 หากโครงการมีระยะเวลาการรับทุนมากกวา 3 ป ใหใชการคิดหนวยภาระงานเพิ่มข้ึนเชน
เดียวกัน
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1.2.2 ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรในลักษณะตางๆ ใหคิดหนวยภาระงานเพิ่มใหตามท่ีกํ าหนด ดังนี้

ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร หนวยภาระงาน(เพิ่ม)
1 งานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการรับรอง 1.00
2 การประชุมระดับชาติ 1.00
3 การประชุมระดับชาติท่ีมี peer review 1.50
4 การประชุมระดับนานาชาติ 1.00
5 การประชุมระดับนานาชาติท่ีมี peer review 1.75
6 วารสารระดับชาติ 1.50
7 วารสารระดับชาติท่ีมี  peer review 2.00
8 วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล 3.00
9 วารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล 4.00
10 Invited Paper ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2.00
11 Invited Paper ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3.00
12 Invited Paper วารสารระดับนานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูลสากล 5.00
13 ผลงานท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ 4.00
14 ผลงานที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 4.00
15 สิทธิบัตรท่ีผานการรับรองเสร็จสมบูรณ 4.00
16 ย่ืนจดสิทธิบัตร 2.00
17 ไดรับลิขสิทธ์ิ เชน งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟทแวร 2.00

1.2.2.1 หากมีผูรวมวิจัยท่ีรวมเผยแพรผลงานใหแบงภาระงานตาม ขอ 1.2.2 ตามสัดสวนความรับ
ผิดชอบ

12.2.2 ผลงานที่เกิดจากการวิจัยไดรับการเผยแพรในลักษณะตางๆ ขางตน ตามขอ 1.2.2
(ขอท่ี2-17) ตองเปนผลงานวิจัยท่ีมีเนื้อหาไมซ้ํ าซอนกัน หากผลงานดังกลาวมีเนื้อหาท่ีซ้ํ าซอนกันใหมีเนื้อหาท่ีซ้ํ าซอนกัน
ไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนเนื้อหาท้ังหมด

1.2.2.3 อาจารยทานใดท่ีมีผลงานวจิัยซ่ึงเมื่อคิดคาภาระงานแลวมีคาเกินกวาท่ีกํ าหนด  อาจารยทาน
นั้นสามารถนํ าหนวยภาระงานวิจัยสวนท่ีเกินไปใชเปนภาระงานดานการวิจัยในปถัดไปได แตไมเกิน 1 ป โดยในปถัดไปจะ
ตองมีผลงานวิจัยอยางใดอยางหนึ่งเพิ่มข้ึนดวย



8/21

คูมือภาระงานขั้นต่ํ า

1.2.3 ผลงานทางวิชาการท่ีนอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีระบุในขอ 1.2.2  กํ าหนดการคิดหนวยภาระงาน ดังนี้

ผลงานทางวิชาการ หนวยภาระงาน
1 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ ท่ีไมมี peer review 1.50
2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติท่ีมี peer review 2.00
3 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีไมมี peer review 2.50
4 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมี peer review 3.00
5 ตํ ารา/หนังสือ ทางวิชาการในสาขาวิชาชีพท่ีมีคุณคาทางวิชาการและไดรับการตีพิมพ

เผยแพรหรือจัดจํ าหนาย
6.00

6 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เชน ส่ิงประดิษฐ ไมรวมงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือ Software

4.00

7 งานแปลตํ ารา หรือ หนังสือทางวิชาการในสาขาวิชาชีพ 4.00

1.3 งานท่ีปรึกษานักศึกษา

          กํ าหนดให 3 หนวยภาระงานตอปการศึกษา โดย เปนภาระงานที่คณาจารยประจํ าทุกคนตองกระทํ า และ
มีจํ านวนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย

1.4 งานสหกิจศึกษา
กํ าหนดให 3 หนวยภาระงานตอปการศึกษา โดยการคิดภาระงานใหดังตอไปนี้

 1.4.1 การไปนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษา กํ าหนดให  0.33 หนวยภาระงานตอจํ านวนนักศึกษา
1 คนตอคร้ัง

1.4.2 กิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ กํ าหนดให 0.33
หนวยภาระงานตอคร้ัง
 1.4.3 ประธานอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาท่ีไมใชหัวหนาสาขาวิชาคิดภาระงานให 1 หนวยภาระงาน
ตอปการศึกษา
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2. ภาระงานอื่น ไมนอยกวา 7 หนวยภาระงานตอปการศึกษา
2.1 งานบริการวิชาการ

2.1.1 งานบริการวิชาการท่ีสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือ
ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหไปปฏิบัติงาน (จะตองหักเงินจํ านวนรอยละ 25  ของคาตอบแทนนั้นสงเปนเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย หรือ รอยละ 10 ของเงินโครงการไมรวมคาครุภัณฑ ฯลฯ) กํ าหนดคาภาระงาน ดังนี้

ประเภทการบรกิารวิชาการ คาภาระงาน
1. โครงการระดับนานาชาติ กํ าหนดให  6.00 หนวยภาระงานตอ 1 โครงการ
2. โครงการระดับชาติ กํ าหนดให  4.00 หนวยภาระงานตอ 1 โครงการ
3. โครงการระดับจังหวัด

3.1 โครงการขนาดใหญ (L) กํ าหนดให  3.00 หนวยภาระงานตอ 1 โครงการ
3.2 โครงการขนาดกลาง (M) กํ าหนดให  2.00 หนวยภาระงานตอ 1 โครงการ
3.3 โครงการขนาดเล็ก (S) กํ าหนดให  1.00 หนวยภาระงานตอ 1 โครงการ
3.4 โครงการระดับองคกรหรือสถานประกอบการ กํ าหนดให  1.00 หนวยภาระงานตอ 1 โครงการ

2.1.2 งานบริการวิชาการท่ีไมสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
หรือไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  ใหไปปฏิบัติงาน กํ าหนดคาภาระงาน ดังนี้

ประเภทการบริการวิชาการ คาภาระงาน
1. การเปนวิทยากรบรรยายทางวิชาการหรือเปนผูสอนพิเศษ

ในสถาบันการศึกษา
กํ าหนดให  1.00 หนวยภาระงานตอ 1 คร้ัง

2. การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ท่ีไมไดเปนท่ีปรึกษาหลัก/ท่ีปรึกษารวม

กํ าหนดให  1.50 หนวยภาระงานตอ 1 คร้ัง

3. การเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้ังในและ
นอกมหาวิทยาลัย

กํ าหนดให  1.00 หนวยภาระงานตอ 1 หลักสูตร

4. การเปนบรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ/วิชาชีพ

กํ าหนดให  1.00 หนวยภาระงานตอ 1 ฉบับ

5. การเปนกรรมการ/ท่ีปรึกษา ของหนวยงาน
ในการพัฒนาระบบงานในและนอกมหาวิทยาลัย
และการเปนกรรมการในกิจกรรมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย (กรรมการโดยชื่อ)

กํ าหนดให  0.50 หนวยภาระงานตอ 1 กิจกรรม

6. ผูดํ าเนินรายการในเชิงวิชาการ กํ าหนดให  0.50 หนวยภาระงานตอ 1 คร้ังหรือ 1 กิจกรรม
7.   ผูแปลในการประชุม กํ าหนดให  0.50 หนวยภาระงานตอ 1 คร้ัง
8.   ผูบรรยายภาษาอังกฤษ กํ าหนดให  0.50 หนวยภาระงานตอ 1 คร้ัง
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ประเภทการบริการวิชาการ คาภาระงาน
9.   ผูจัดรายการวิทยุหรือผูรวมรายการวิทยุ โทรทัศน ฯลฯ 

เผยแพรงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
กํ าหนดให  0.50 หนวยภาระงานตอ 1 คร้ัง

10. ผูไปเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย(Road show)

กํ าหนดให  0.50 หนวยภาระงานตอ 1 คร้ัง

11. การเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินขอเสนอโครงการวิจัย กํ าหนดให  0.33 หนวยภาระงานตอ 1 โครงการ
12. การเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ กํ าหนดให 0.50 หนวยภาระงานตอ 1 เร่ือง
13. การประเมินผลงานเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ กํ าหนดให 0.50 หนวยภาระงานตอ 1 เร่ือง
14. การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอตํ าแหนงทางวิชาการ กํ าหนดให 1.00 หนวยภาระงานตอ 1 คร้ัง
15. การเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมสถาบัน

การศึกษาอื่น
กํ าหนดให 1.00 หนวยภาระงานตอนักศึกษา 1 คนตอ
1 ภาคการศึกษา โดยคิดระยะเวลาการเปนอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ใหตามเกณฑของ มทส

16. การเปนคณะกรรมการสมาคมหรือสถาบันวิชาชีพระดับชาติ
(มีคํ าส่ังแตงต้ัง และคณบดีอนุญาต)

กํ าหนดให 1.00 หนวยภาระงานตอ 1สถาบัน/สมาคม

17.งานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายซึ่งตองใชความรูและความ
ชํ านาญในวิชาชีพเพื่อแกปญหาเปนกรณีพิเศษ

กํ าหนดให 1.00 หนวยภาระงานตอ 1 กิจกรรม

18. การบริการวิชาการ/วิชาชีพอื่นๆ ท่ีมีบันทึก
ขอความรวมมือและไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

กํ าหนดให  0.50  หนวยภาระงานตอ 1 คร้ัง

2.2 งานท่ีปรึกษาชมรม/คณะกรรมการ/คณะทํ างาน/คณะอนุกรรมการ/อนุคณะทํ างาน/เลขานุการสํ านักวิชา ฯลฯ
 2.2.1 การเปนท่ีปรึกษาชมรม/คณะกรรมการ/คณะทํ างาน/คณะอนุกรรมการ/อนุคณะทํ างาน ฯลฯ
กํ าหนดให 0.50   หนวยภาระงานตอภาคการศึกษา

กรณี งานทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยี กํ าหนดใหคาภาระงานตามการ
ปฏิบัติงานเปนคณะกรรมการ/คณะทํ างาน ตามขอ 2.2.1 วรรคหนึ่ง

2.2.2 การเปนเลขานกุารคณะกรรมการประจ ําสํ านกัวชิา (ไดรับมอบหมายแตไมไดด ํารงตํ าแหนงบรหิาร) กํ าหนดคา
ภาระงาน ให 1.00   หนวยภาระงานตอภาคการศึกษา

2.3 งานการเปนผูประสานงานรายวิชา
งานการเปนผูประสานงานรายวิชาเฉพาะรายวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนมากกวา 400 คน  เชน รายวิชา

พื้นฐานของสํ านักวิชาวิทยาศาสตร สํ านักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตร เปนตน กํ าหนดใหคาภาระงาน
1.00 หนวยภาระงานตอ 1 รายวิชา ตอภาคการศึกษา
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3. งานอื่นๆ ท่ีไมไดคาภาระงาน

3.1 งานผลิตส่ือในโครงการการศึกษาไรพรมแดน (ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง ภาระงานของคณาจารยกลุม
ผลิตรายวิชา โครงการการศึกษาไรพรมแดน ประกาศ ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2543)

3.2 งานมิตราจารย/พี่เล้ียงนักวิจัย/วิทยากรในการพัฒนาอาจารย

---------------------------------------------
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ตัวอยางการคํ านวณภาระงานสอน
1. การคํ านวณภาระงานสอนบรรยาย
 การคํ านวณภาระงานสอนบรรยายใหใชสูตรในการคํ านวณ ดังนี้

  ภาระงานสอน =
3

(AxS)PP 21 ++ หนวยภาระงาน

เมื่อ P1 หมายถึง จํ านวนช่ัวโมงการเตรียมการสอนในรายวิชานั้น
 P2 หมายถึง จํ านวนชั่วโมงการนํ าเสนอในรายวิชานั้น
 A หมายถึง จํ านวนชั่วโมงการตรวจงานในรายวิชานั้น
 S หมายถึง จํ านวนหนวยท่ีคิดตามจํ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น
 โดยจํ านวนนักศึกษา ต้ังแต 1- 300 คน ตอกลุม คิดเปน 1 หนวย
 หากนักศึกษามากกวา 300 คน ตอกลุม ใหคิดตามสัดสวนโดยคิด

ท่ีทศนิยม 1 ตํ าแหนง (เฉพาะรายวิชาท่ีออกขอสอบแบบอัตนัยหรือ
ปรนัยและอัตนัย) ในกรณีท่ีออกขอสอบเปนปรนัยใหคิดจํ านวน
นักศึกษาเปน 1 หนวยเสมอไมวาจะมีนักศึกษาจํ านวนมากเทาใดก็ตาม

ตัวอยางท่ี 1 ก  วิชาบรรยาย 4 หนวยกิต 1 กลุม นักศึกษาลงทะเบียน 451 คน (เฉพาะรายวิชาท่ีออกขอสอบแบบ
อัตนัยหรือปรนัยและอัตนัย)

 ในท่ีนี้ P1 = 4  ช่ัวโมง
 P2 = 4 ช่ัวโมง
 A = 4 ช่ัวโมง

 S = 300
451  = 1.5 หนวย

 ดังนั้น ภาระงานสอน = ( )
3

4x1.544 ++ หนวยภาระงาน

 =
3
14 = 4.67  หนวยภาระงาน

 ตัวอยางท่ี 1 ข  วิชาบรรยาย 4 หนวยกิต 1 กลุม นักศึกษาลงทะเบียน 1,450 คน (เฉพาะรายวิชาท่ีออกขอสอบแบบ
อัตนัยหรือปรนัยและอัตนัย)

ในท่ีนี้ P1 = 4  ช่ัวโมง
 P2 = 4 ช่ัวโมง
 A = 4 ช่ัวโมง

 S =
300
1,450  = 4.8 หนวย
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 ดังนั้น ภาระงานสอน = ( )
3

4x4.844 ++   หนวยภาระงาน 

 = 3
27.2

= 9.06  หนวยภาระงาน

ตัวอยางท่ี 2  วิชาบรรยาย 4 หนวยกิต 2 กลุม นักศึกษาลงทะเบียนกลุมแรก 298 คน กลุมท่ีสอง 300 คน สอนโดย
 อาจารยคนเดียวกัน (เฉพาะรายวิชาท่ีออกขอสอบแบบอัตนัยหรือปรนัยและอัตนัย)
 ในท่ีนี้ P1 = 4 ช่ัวโมง
 P2 = 4 x 2 กลุม = 8 ช่ัวโมง
 A = 4 ช่ัวโมง

 S =
300

300298 + =
300
598 = 2 หนวย

 ดังนั้น ภาระงานสอน = ( )

3
4x284 ++   หนวยภาระงาน

 =
3

20.0 = 6.67  หนวยภาระงาน

ตัวอยางท่ี 3  วิชาบรรยาย 3 หนวยกิต 3 กลุม นักศึกษาลงทะเบียนกลุมละ 30 คน สอนโดยอาจารยคนเดียวกัน
 ในท่ีนี้ P1 = 3 ช่ัวโมง
 P2 = 3 x 3 กลุม = 9 ช่ัวโมง
 A = 3 ช่ัวโมง

 S =  1 หนวย

 ดังนั้น ภาระงานสอน = ( )
3

3x193 ++   หนวยภาระงาน

 =
3
15 = 5.00  หนวยภาระงาน
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ตัวอยางท่ี 4  วิชาบรรยาย 3 หนวยกิต และปฏิบัติการ 1 หนวยกิต ตัวอยางเชนรายวิชา มีหนวยกิต เปน 4(3-3-6) มี
 นักศึกษาลงทะเบียน 90 คน โดยสอนบรรยาย 1 กลุม สอนปฏิบัติการ 3 กลุม กลุมละ 30 คน โดย
 อาจารยคนเดียวกัน (เฉพาะรายวิชาท่ีออกขอสอบแบบอัตนัยหรือปรนัยและอัตนัย)

1) การคํ านวณภาระงานสอนบรรยาย
 ในท่ีนี้ P1 = 3 ชั่วโมง

P2 = 3 ชั่วโมง
A = 3 ชั่วโมง
S =   1  หนวย

ดงันั้น ภาระงานสอน = ( )

3
3x133 ++ หนวยภาระงาน

=
3
9 

 = 3.00  หนวยภาระงาน

2) การคํ านวณภาระงานสอนปฏิบัติการ
(ดวูธีิคํ านวณภาระงานสอนปฏิบัติการหนาถัดไป)
ในท่ีนี้ P1 = 1 ชั่วโมง
P3 = 3 ชั่วโมง
S = 3     หนวย

ดงันั้น ภาระงานสอน = ( )

3
3x31 + หนวยภาระงาน

=
3
10 

 = 3.33  หนวยภาระงาน

 ดังนั้น ภาระงานสอนรวมเทากับ 1) สอนบรรยาย 3 หนวยภาระงาน + 2) สอนปฏิบัติการ 3.33 หนวยภาระงาน
 รวมเทากับ 6.33 หนวยภาระงาน 
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2. การคํ านวณภาระงานสอนปฏิบัติการ
การคํ านวณภาระงานสอนปฏิบัติการใหใชสูตรในการคํ านวณ ดังนี้

 ภาระงานสอน = P1+(P3 x S) หนวยภาระงาน
      3
 เมื่อ P1 หมายถึง จํ านวนช่ัวโมงการเตรียมการสอนในรายวิชานั้น
 P3 หมายถึง จํ านวนชั่วโมงการฝกและตรวจงานในรายวิชานั้น
 ตามท่ีกํ าหนดในตาราง
 S หมายถึง จํ านวนหนวยท่ีคิดตามจํ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น
 โดยนักศึกษาไมเกิน 30 คน คิดเปน 1 หนวย

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเกินกวา 30 คน เปนจํ านวน 5-6 คน แตสามารถบรรจุในหองปฏิบัติการนั้นๆได
 ใหคิดจํ านวนนักศึกษา เปน 1 หนวย

ตัวอยางท่ี 5  วิชาปฏิบัติการ 1 หนวยกิต จํ านวนช่ัวโมงฝก 2 ช่ัวโมง นักศึกษาลงทะเบียน 30 คน
ในท่ีนี้ P1 = 1 ช่ัวโมง

 P3 = 2 ช่ัวโมง
 S =  

30
30  = 1 หนวย

 

 ดังนั้น ภาระงานสอน = ( )

3
2x11 +   หนวยภาระงาน

 
 = 1.00  หนวยภาระงาน

ตัวอยางท่ี 6  วิชาปฏิบัติการ 1 หนวยกิต จํ านวนช่ัวโมงฝก 3 ช่ัวโมง นักศึกษาลงทะเบียน 25 คน
ในท่ีนี้ P1 = 1 ช่ัวโมง

 P3 = 3 ช่ัวโมง
 S =  1 หนวย

 ดังนั้น ภาระงานสอน = ( )

3
3x11 +   หนวยภาระงาน

 
 = 1.33  หนวยภาระงาน
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ตัวอยางท่ี 7  วิชาปฏิบัติการ 1 หนวยกิต จํ านวนชั่วโมงฝก 3 ช่ัวโมง นักศึกษาลงทะเบียน 49 คน (ในกลุมเดียวกัน)
ดังนั้น คาภาระงานตัวอยางท่ี 7 เทากับ 1.33 หนวยภาระงาน คิดภาระงานเพิ่มใหอีกคร่ึงหนึ่งของคา
ภาระงานสอนที่ไดในรายวิชา 0.67 หนวยภาระงาน  ดังนั้น จึงเทากับ 1.33 หนวยภาระงาน + 0.67
หนวยภาระงาน เทากับ 2.00 หนวยภาระงาน

หมายเหตุ เนื่องจากจํ านวนนักศึกษาไมเกิน 30 คน คิดเปน 1 หนวย หากเกินกวา 30 คนใหคิดภาระ
งานใหอีกคร่ึงหนึ่งของภาระงานสอนที่ไดในรายวิชานั้น

ตัวอยางท่ี 8  วิชาปฏิบัติการ 1 หนวยกิต จํ านวนช่ัวโมงฝก 3 ช่ัวโมง นักศึกษาลงทะเบียน 30 คน จํ านวน 2 กลุม สอน
 โดยอาจารยคนเดียวกัน

ในท่ีนี้ P1 = 1 ช่ัวโมง
 P3 = 3 ช่ัวโมง

 S =  2 หนวย

 ดังนั้น ภาระงานสอน = ( )

3
3x21 +  หนวยภาระงาน

 
 = 2.33  หนวยภาระงาน

ตัวอยางท่ี 9  วิชาบรรยาย 4 หนวยกิต 1 กลุม นักศึกษาลงทะเบียน 350 คน โดยสอนเสริมตามตารางสอนของ
 ศูนยบริการการศึกษาอีก 2 ช่ัวโมง (เฉพาะรายวิชาท่ีออกขอสอบแบบอัตนัยหรือปรนัยและอัตนัย)

ในท่ีนี้ P1 = 6
 P2 = 6
 A = 4

 S = 1

 ดังนั้น ภาระงานสอน = 3
466 ++   หนวยภาระงาน

= 3
16

= 5.33 หนวยภาระงาน
 

-------------------------------------------------
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มติสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2550 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2550 ไดเ้ห็นชอบหลกัเกณฑว์ธีิการคิดหน่วย
ภาระงานสายวชิาการท่ีจดัการเรียนการสอนโดยมีชุดปัญหาแบบ Problem-Based Learning   (PBL) และ 
Problem-Oriented Learning (POL)   ดงัน้ี 

 

การคิดภาระงานการสอนด้วยชุดปัญหา 
 

  วธีิการคิดภาระงานพนกังานสายวชิาการท่ีมีการเรียนการสอนดว้ยชุดปัญหาแบบ Problem-Based 
Learning   (PBL) และ Problem-Oriented Learning (POL) 
 

1. หลกัการ 
  1) ในกรณีท่ีรายวชิาใดมีการเรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning   (PBL) หรือ Problem 
Oriented-Learning (POL) ก าหนดใหคิ้ดภาระงาน เท่าๆ กนั เน่ืองจาก Problem-Based Learning (PBL) คณาจารย ์
ผูส้อนตอ้งใชเ้วลามากในการเตรียมบทเรียนและจดัท าเป็นคู่มือ ส่วน Problem-Oriented Learning (POL) ผูส้อน
จะตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการหลากหลายสาขาและรอบดา้นอยา่งมาก 
  2) การก าหนดภาระงาน Problem-Based Learning   (PBL) และ Problem-Oriented Learning (POL) 
ตามเกณฑม์าตรฐานน้ีเพื่อจะเป็นบรรทดัฐานท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable) อธิบายไดเ้ม่ือเทียบกบัการคิดภาระ-
งานสอนในรายวชิาต่างๆ ของทุกส านกัวชิา และหากส านกัวชิาใดจะตอ้งพฒันาไปจดัการเรียนการสอนแบบ 
Problem-Based Learning   (PBL) และ/หรือ Problem-Oriented Learning (POL) สามารถน าไปคิดภาระงานได้
เช่นเดียวกนั 
  3) ก าหนดค่าภาระงานการสอนดว้ยชุดปัญหาของทุกส านกัวิชาในลกัษณะแบบ Problem-Based 
Learning   (PBL) และ Problem-Oriented Learning (POL) ดงัน้ี 

3.1 ค่าภาระงาน Problem-Based Learning  (PBL) คิดค่าภาระงานไม่เกิน 4 หน่วยภาระงาน 
    ต่อภาคการศึกษา 

3.2 ค่าภาระงาน Problem-Oriented Learning (POL) คิดค่าภาระงานไม่เกิน 4 หน่วยภาระงาน 
    ต่อภาคการศึกษา 
2. วธีิการคิดภาระงานพนักงานสายวชิาการแบบ Problem-based learning   (PBL) หรือ Problem 
Oriented-Learning (POL) ตัวอย่าง ส านักวชิาแพทยศาสตร์ จ านวน 1 เร่ือง ประกอบดว้ย 
ส่วนที ่ 1  การท า scenario  หมายถึงการเขียนโจทยปั์ญหาและจดัท าเอกสารประกอบการสอน หรือ 
    เอกสารค าสอน  เพื่อจดัท าคู่มืออาจารย ์และคู่มือนกัศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

ก. หัวหน้าทมี    มีหนา้ท่ี  หาขอ้มูล คิดริเร่ิมเขียนโจทยปั์ญหาและวางแผนงาน และเป็น resource person  
ข. ลูกทมี      มีหนา้ท่ี  หาขอ้มูล เขียนเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน เพื่อจดัท าคู่มือ 
     อาจารย ์ และคู่มือนกัศึกษา  
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ส่วนที ่ 2  การเป็น  facilitator  หมายถึง การท าหนา้ท่ีคอยแนะน าใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปตาม 
    วตัถุประสงคต์ามท่ีไดด้ าเนินการแลว้ในส่วนท่ี 1 เน่ืองจากไดแ้บ่งกลุ่มนกัศึกษาเป็น 8 คน 
    ต่อกลุ่ม (นกัศึกษาแพทย ์ จ านวนทั้งส้ิน 48 คน)  จึงมี  facilitator ทั้งหมด 6 คน 
 

  ดงันั้น  ค่าภาระงานทีก่ าหนดเท่ากบั 4.00 หน่วยภาระงาน  
    (ส าหรับรายวชิา 3 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต หรือ 5 หน่วยกิต)  ดงัน้ี 
   ส่วนที ่ 1 การท า scenario ได้ค่าภาระงานรวมเท่ากบั 2.50  หน่วยภาระงาน    
      ประกอบด้วย 

    หัวหน้าทมี    ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.50  หน่วยภาระงาน 
    ลูกทมี   ไดค้่าภาระงานรวมเท่ากบั  2.00  หน่วยภาระงาน 
 

 ส่วนที ่ 2  การเป็น  facilitator  ไดค้่าภาระงานรวมเท่ากบั  1.50 หน่วยภาระงาน  
 

ตัวอย่างที ่1  Problem-Based Learning   (PBL) เร่ือง ขอ้ขา้ใครอยา่แตะ ในรายวชิา 109202 ชีวเคมีทาง
การแพทย ์
 

ส่วนที ่ 1  การท า  scenario   ได้ค่าภาระงานรวมเท่ากบั  2.50  หน่วยภาระงาน ดังนี้ 
 

 หัวหน้าทมี  อ.ทดัขวัญ มธุรชน   ได้ค่าภาระงานเท่ากบั   0.50  หน่วยภาระงาน  
   ลูกทมี   จ านวน 7 คน     ได้ค่าภาระงานรวมเท่ากบั  2.00  หน่วยภาระงาน 
 

   - รศ.ดร. วราภรณ์  เอ้ียวสกุล*    ผูน้ าทีมในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ*  
   - ผศ.ดร.โชคชยั  วนภู      ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.33 หน่วยภาระงาน  
   - ผศ.ดร.วภิา สุจินต ์        ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.33 หน่วยภาระงาน  
   - ผศ.ดร.วารี วดิจายา      ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.33 หน่วยภาระงาน  
   - อ.ทนพ.ดร.สนอง  สุขแสวง     ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.33 หน่วยภาระงาน  
   - อ.ดร.รจนา โอภาสศิริ         ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.33 หน่วยภาระงาน  
   - อ.ภกญ.ดร.นวลนอ้ย จูฑะพงษ ์  ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.33 หน่วยภาระงาน  

 

ส่วนที ่ 2  การเป็น  facilitator  ได้ค่าภาระงานรวมเท่ากบั  1.50  หน่วยภาระงาน ดังนี้ 
 

   เน่ืองจากไดแ้บ่งนกัศึกษาเป็น 6 กลุ่ม (8 คนต่อกลุ่ม) และผูส้อนจ านวน 6 คน ค่าภาระงาน ดงัน้ี 
 

   - อ. นพ.ประทุมทอง ยาทุม   ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.25 หน่วยภาระงาน 
   - ผศ.ดร.โชคชยั  วนภู      ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.25 หน่วยภาระงาน 
   - ผศ.ดร.วภิา สุจินต ์       ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.25 หน่วยภาระงาน 
   - ผศ.ดร.วารี วดิจายา      ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.25 หน่วยภาระงาน 
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   - ดร.รจนา โอภาสศิริ         ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.25 หน่วยภาระงาน 
   - อ.ภกญ.ดร.นวลนอ้ย จูฑะพงษ ์  ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   0.25 หน่วยภาระงาน 
 
    รวมภาระงานส่วนที ่1 และส่วนที ่2 (PBL) = 4 หน่วยภาระงาน 
ตัวอย่างที ่2 Problem Oriented-Learning (POL) เร่ือง นายบุญเหลือผูโ้ชคร้าย ในรายวชิา 110201  
มหกายวภิาคศาสตร์ 1 
 

ส่วนที ่ 1  การท า  scenario ได้ค่าภาระงานรวมเท่ากบั 2.50  หน่วยภาระงาน ดังนี้ 
 

 หัวหน้าทมี   อ.อรทัย  วรีะนันทนาพันธ์ ได้ค่าภาระงานเท่ากบั  0.50  หน่วยภาระงาน** 
 ลูกทมี    จ านวน 3 คน      ได้ค่าภาระงานรวมเท่ากบั 2.00  หน่วยภาระงาน 
 

   - รศ.ดร. วราภรณ์  เอ้ียวสกุล*     ผูน้ าทีมในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ* 
   - ผศ.ดร.วภิา สุจินต ์     ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   1.00 หน่วยภาระงาน **  
   - อ.นพ. ประทุมทอง ยาทุม    ไดค้่าภาระงานเท่ากบั   1.00 หน่วยภาระงาน **  
 

ส่วนที ่ 2  การเป็น  facilitator  ได้ค่าภาระงานรวมเท่ากบั  1.50 หน่วยภาระงาน ดังนี้ 
เน่ืองจากไดแ้บ่งนกัศึกษาเป็น 6 กลุ่ม (8 คนต่อกลุ่ม) และผูส้อนจ านวน 12 คน (อาจารย ์ 2 คนต่อกลุ่ม)  
ค่าภาระงานของอาจารย ์คนละ 0.13 หน่วยภาระงาน 
 
    รวมภาระงานส่วนที ่1 และส่วนที ่2 (POL) = 4 หน่วยภาระงาน 
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คํ านิยามท่ีเก่ียวของกับภาระงานขั้นต่ํ าคณาจารยประจํ า พ.ศ. 2550

1. ภาระงานหลักท่ีคณาจารยทุกคนตองกระทํ า
1.1 งานสอน หมายถึง งานสอนระดับปริญญาตรี งานสอนระดับบัณฑิตศึกษา

งานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ งานสอนเสริมท่ีกํ าหนดในตารางสอนของ
ศูนยบริการการศึกษาและงานสหกิจศึกษา

1.2 งานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการ
1.2.1 งานวิจัย หมายถึง งานนวัตกรรมที่นํ าไปสูการสรางและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลท่ีเช่ียวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซ่ึง
เปนการขยายพรมแดนของความรู หรือทรัพยสินทางปญญาท่ี
สามารถนํ าไปประยุกตใชงานไดจริงเปนปจจัยสํ าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย
รวมท้ังการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหง
ภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการ
กํ าหนดทิศทางและการพัฒนาตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันของประเทศซึ่งจะมีองคประกอบที่สํ าคัญ คือ ทุนวิจัย
และผลงานวิจัย

1.2.2 ผลงานทางวิชาการ หมายถึง บทความทางวิชาการ ตํ ารา หนังสือ ผลงานทางวิชาการ ใน
ลักษณะอื่น และงานแปล

- บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซ่ึงมีการกํ าหนดประเด็นท่ีชัดเจน มีการ
 ท่ีไดรับการตีพิมพ  วิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ และมีการสรุป
 ประเด็น อาจเปนการนํ าความรูจากแหลงตางๆ มาสังเคราะห
 โดยท่ีผูเขียนสามารถใหทัศนะทางวิชาการของตนไดอยางชัดเจน

- ตํ าราทางวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ
 ในสาขาวิชาชีพ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาท้ังหมดของรายวิชา

หรือสวนหนึ่งของหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูท่ี เก่ียวของและสอนใหเห็นความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ในบางกรณีผูเขียนอาจเสนอ
ตํ าราในรูปของส่ืออื่นๆ เชน ซีดีรอมหรืออาจใชท้ังเอกสารและ
ส่ืออื่นๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม
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- หนังสือทางวิชาการใน หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพื่อเผยแพรความรูไปสู
สาขาวิชาชีพ วงวิชาการ และ/หรือผูอานท่ัวไปโดยไมจํ าเปนตอง

เปนไปตามขอกํ าหนดของหลักสูตร หรือตองนํ ามาประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้ จะตองเปนไปตามขอ
กํ าหนดของหลักสูตรหรือตองนํ ามาประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงข้ึนอยางมี
เอกภาพมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของผูเขียนท่ี
สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
ใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือ สาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง ในบางกรณี
ผูเขียนอาจเสนอหนังสือมาในรูปของส่ืออื่นๆ เชน ซีดีรอมหรือ
อาจใชท้ังเอกสารหรือส่ืออื่นๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม

 - *ผลงานทางวิชาการ หมายถึง ส่ิงประดิษฐ ไมรวมงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
 ในลักษณะอื่น หรือ Software

 - งานแปลตํ าราหรือ เปนงานแปลจากตัวงานท่ีเปนงานวรรณกรรมหรืองานดาน
หนังสือทางวิชาการใน ปรัชญา หรือประวัติศาสตรหรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาท่ีมี
สาขาวิชาชีพ   ความสํ าคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซ่ึงเมื่อไดนํ าแปลแลว

จะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่เห็นไดประจักษชัด
 เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจาก
 ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตาง
 ประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง

1.3  งานท่ีปรึกษานักศึกษา  หมายถึง  การใหคํ าปรึกษาดานการวางแผนการเรียน หรืออื่นๆ
  ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเปนภาระงานที่
 พนักงานสายวิชาการ (คณาจารยประจํ า)ทุกคนตองกระทํ า
 ยกเวนตํ าแหนงอธิการบดีใหปฏิบัติหนาท่ีดานบริหารเต็ม   

เวลา และรองอธิการดีหรือตํ าแหนงเทียบเทา ท้ังนี้ ไมรวมถึง
การเปนปรึกษาวิทยานิพนธในระดับ บัณฑิตศึกษา

 *หมายเหตุ จะใชนิยามของ กพอ. เม่ือทาง กพอ. มีการเปลี่ยนแปลงใหม
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1.4 งานสหกิจศึกษา หมายถึง การออกตรวจเยี่ยมนักศึกษากรณีท่ีนักศึกษาไป
 ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการเพื่อเปน
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ไดแก
 การไปนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษา และกิจกรรม

สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
และรวมถึงการเปนประธานอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา

2. ภาระงานอื่น
2.1 งานบริการวิชาการ

 - การใหบริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในฐานะที่เปนท่ีพึ่งของ
ชุมชนหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทํ าหนาท่ีใดๆ ท่ีมี
ผลตอการพัฒนาข้ึนของชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ

- โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่สถาบันจัดข้ึน หรือดํ าเนินการขึ้นแลว
ท่ีมีผลตอการพัฒนาและ มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแกชุมชนใน
เสริมสรางความเขมแข็งของ ดานตางๆและทํ าใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพ
ชุมชน ของตน เชนการใหความรูเก่ียวกับโครงการตามพระราชดํ าริ 

การอบรมเพื่อพัฒนาความสามรถของชุมชนในดาน
การเกษตร ฯลฯ

- กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของ
วารสารวิชาการตางๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่มีลักษณะการ
จัดเปนประจํ าระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการประจํ าของหนวยงาน
ภาครัฐ รวมท้ังการเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนตน

- กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ท่ีปรึกษาระดับสูง
ของประเทศที่ไดรับการคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวม
เปนคณะทํ างานหรือคณะดํ าเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการ
หรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติหรือนานาชาติ

ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้
• บริการวิเคราะห ทดสอบ และตรวจซอม
• บริการเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา
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• บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
เก็บคาลงทะเบียน

• บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให
เปลา

• บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใน
ลักษณะการวาจาง

• บริการเก่ียวกับสุขภาพท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีความรับผิดชอบ
โดยตรงของหนวยงานที่เก่ียวของ

• บริการศึกษา วิจัย การวางแผน การจัดการ
• บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม
• บริการอื่นๆ ท้ังนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผน

ของสถาบัน
2.1.1 งานบริการวิชาการท่ีสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือได

 รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหไปปฏิบัติงาน ไดแก
 - โครงการระดับนานาชาติ

- โครงการระดับชาติ
 - โครงการระดับจังหวัด ซ่ึงแบงเปน 3 โครงการยอย โครงการขนาดใหญ (L)

โครงการขนาดกลาง (M) โครงการขนาดเล็ก (S) 
 - โครงการระดับองคกรหรือสถานประกอบการ

2.1.2 งานบริการวิชาการท่ีไมสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงไดรับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
หรือไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  ใหไปปฏิบัติงาน ไดแก
- การเปนวิทยากรบรรยายทางวิชาการหรือเปนผูสอนพิเศษในสถาบันการศึกษา

 - การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีไมไดเปนท่ีปรึกษาหลัก/ท่ีปรึกษารวม
 - การเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย
 - การเปนบรรณาธิการ/กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ/วิชาชีพ
 - การเปนกรรมการ/ท่ีปรึกษา ของหนวยงานในการพัฒนาระบบงานในและนอกมหาวิทยาลัยและ
 การเปนกรรมการในกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (กรรมการโดยชื่อ)
 - ผูดํ าเนินรายการในเชิงวิชาการ
 - ผูแปลในการประชุม

 - ผูบรรยายภาษาอังกฤษ
 - ผูจัดรายการวิทยุหรือผูรวมรายการวิทยุโทรทัศนฯลฯ เผยแพรงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
 - ผูไปเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรของมหาวิทยาลัย(Road show)
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 - การเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินขอเสนอโครงการวิจัย
 - การเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ
 - การประเมินผลงานเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ
 - การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอตํ าแหนงทางวิชาการ
 - การเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมสถาบันการศึกษาอื่น

- การเปนคณะกรรมการสมาคมหรือสถาบันวิชาชีพระดับชาติ(มีคํ าส่ังแตงต้ัง และคณบดีอนุญาต)
- งานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายซึ่งตองใชความรูและความชํ านาญในวิชาชีพเพื่อแกปญหาเปนกรณี

พิเศษ
 - การบริการวิชาการ/วิชาชีพอื่นๆ ท่ีมีบันทึกขอความรวมมือและไดรับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัย

2.2 ท่ีปรึกษาชมรม/คณะกรรมการ/คณะทํ างาน/คณะอนุกรรมการ/อนุคณะทํ างาน/เลขานุการสํ านักวิชา ฯลฯ
 - ท่ีปรึกษาชมรม  หมายถึง  การเปนอาจารยท่ีปรึกษาชมรมหรือกลุมตางๆ

 เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมทางวิชาการ

 - คณะกรรมการ/ หมายถึง อาจารยท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไดรับการแตงต้ังเขาเปน
คณะทํ างาน/ คณะรวมกันทํ างาน(แตงต้ังโดยชื่อ)
คณะอนุกรรมการ/

  อนุคณะทํ างาน
 

- เลขานุการ หมายถึง อาจารยท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเปน
 คณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชาโดย
 สํ านักวิชา อาจารยดังกลาวนั้นไมไดดํ ารงตํ าแหนงบริหารวิชาการ
 ในสํ านักวิชา

2.3 การเปนผูประสานงานรายวิชา หมายถึง การประสานงานรายวิชาท่ีเก่ียวของกับงาน
การเรียน การสอน เฉพาะรายวิชาท่ีมีนักศึกษาลง 
ทะเบียนเรียนมากกวา 400 คน ตอภาคการศึกษา 
เชน รายวิชาพื้นฐานของสํ านักวิชาวิทยาศาสตร 
สํ านักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํ านักวิชาวิศวกรรม-
ศาสตร เปนตน

------------------------------------------------------------------



ช่ือเอกสาร                             คูมือการคิดหนวยภาระงานขั้นต่ํ าของคณาจารยประจํ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ท่ีปรึกษา                                อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา)

คณะทํ างานทบทวนเกณฑภาระงานฯ
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานคณะทํ างาน
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร คณะทํ างาน
3. รองอธิการบดีฝายวิจัย คณะทํ างาน
4. คณบดีสํ านักวิชาวิทยาศาสตร คณะทํ างาน
5. คณบดีสํ านักวิชาเทคโนโลยีสังคม คณะทํ างาน
6. คณบดีสํ านักวิชาเทคโนโลยีเกษตร คณะทํ างาน
7. คณบดีสํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตร คณะทํ างาน
8. คณบดีสํ านักวิชาแพทยศาสตร คณะทํ างาน
9. ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะทํ างาน
10. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ คณะทํ างาน
11. หัวหนาสวนการเจาหนาท่ี คณะทํ างานและเลขานุการ
12. เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป สวนการเจาหนาท่ี ผูชวยเลขานุการ

(นางสาวอิสราภรณ  วิทยากรณ)
เดือน/ปท่ีพิมพ พฤษภาคม 2550
จํ านวนเลมท่ีผลิต 350 เลม

"การบริการทาน คือ งานของเรา"

                 สวนการเจาหนาท่ี โทรศัพท : 0-4422-4063, 0-4422-4055 โทรสาร: 0-4422-4060

                     E-mail : person@sut.ac.th

ซื่อตรง  สุภาพ  สะอาด  ประหยัด คือ จริยวัตร มทส



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111  ถนนมหาวิทยาลัย  ตํ าบลสุรนารี  อํ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

ผลิตโดย : ฝายบริการสื่อการศึกษา
        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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