
1. ภาระงานหลัก ค่าภาระงานที่ได้ 2. ภาระงานอื่น ค่าภาระงานที่ได้

1.   งานสอน 1.  งานบริการวิชาการ

2.  งานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ 2.  งานที่ปรึกษาชมรม/คณะกรรมการ/คณะทํางานฯ/
     งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและปรับแปลงเทคโนโลยี

3.  งานที่ปรึกษานักศึกษา 3.  งานการเป็นผู้ประสานงานรายวิชา

4.  งานสหกิจศึกษา

รวม รวม

ลงชื่อ………………………………………..………       ลงชื่อ………………………………………..………                        ลงชื่อ ………………………………………………….          
    (……...…………………………………….…) ผู้ให้ข้อมูล     (……...…………………………………….…) หัวหน้าสาขาวิชา        (……………………………………………) คณบดี
    วันที่ …………………………………………..     วันที่ …………………………………………..                            วันที่ ………………………………………

 
แบบสรุปภาระงานสายวิชาการ 3 พฝ 27

ภาคการศึกษาที่…../............. (ระหว่างวันที่……………………………………….)

 
ชื่อ-สกุล……………………………………………………….ตําแหน่ง……………………….……....…...……………..

สาขาวิชา……………………………...………………...………สํานักวิชา……………………...………………………….

แบบฟอร์มworkload-50-ปรับปรุง 18-11-53.xls/แบบสรุป



ส่วนที่  1  ภาระงานหลัก แบบ : 3 พฝ 27

แบบกรอกภาระงานสายวิชาการ   ภาคการศึกษาที่…../2553    (ระหว่างวันที่……………………………………..…………..…)

1. งานสอน (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา ซึ่งงานสอนรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการสอนเสริมที่กําหนดในตารางสอน
    ศูนย์บริการการศึกษา)

(4) (5) (6) (7) (8) (9)
จํานวนกลุ่ม จํานวนนักศึกษา สัดส่วนที่สอน ค่าภาระงานที่ได้

ระดับ ระดับ ที่สอน ที่ลงทะเบียน ตลอดภาคการศึกษา (100 %) (หน่วยภาระงาน)
 (1) (2) (3) ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวมกี่กลุ่ม ทั้งหมดทุกกลุ่ม บรรยาย ปฏิบัติการฯ

รหัสวิชา หน่วยกิต  ชื่อรายวิชา (เฉพาะที่สอน) (เฉพาะที่สอน) ระบุสัดส่วน ระบุสัดส่วน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

รวม

รายละเอียด

แบบฟอร์มworkload-50-ปรับปรุง 18-11-53.xls/งานสอน



 - 2 - แบบ : 3 พฝ 27
ส่วนที่ 1  ภาระงานหลัก  (ต่อ)

1. งานสอน (การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

ชื่อ-สกุล นักศึกษา การเป็นที่ปรึกษา ประเภทหลักสูตร/จํานวนภาคการศึกษาที่ให้ภาระงาน เข้าศึกษาเมื่อ เริ่มลงทะเบียน ครั้งที่นับ ค่าภาระงาน

วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคการศึกษา วิทยานิพนธ์ ค่าภาระงาน ที่ได้

หลัก ร่วม แบบ ก1 แบบ ก2 แบบ ข แบบที่ 1 แบบที่ 2 จบ ป.โท แบบที่ 2 จบ ป.ตรี เมื่อภาค เช่น 

จํานวน 6 ภาค จํานวน 4 ภาค จํานวน 2 ภาค จํานวน 12 ภาค จํานวน 8 ภาค จํานวน 10 ภาค การศึกษา 1/6,1/4,1/2



-3-

2. งานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา ใช้งานสอนแทนงานวิจัยได้) แบบ : 3 พฝ 27
    1) งานวิจัยทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย (การทําสัญญาปีต่อปี)

(ชื่อโครงการวิจัย/ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ/แหล่งทุน/เงินทุน)
โครงการที่ 1.
โครงการที่ 2.
โครงการที่ 3.
โครงการที่ 4.
โครงการที่ 5.

ระยะเวลาการรับทุน ค่าภาระงาน ค่าภาระงานที่ได้ตามสัดส่วน
(จํานวนปีที่ได้รับทุน) ที่กําหนด ทุนที่ 1 ทุนที่ 2 ทุนที่ 3 ทุนที่ 4 ทุนที่ 5

หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย
ทุน 1 ปี

1. ลงนามในสัญญา 2
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ 2

รวม 4
ทุน 2 ปี

1. ลงนามในสัญญา 2
2. รายงานความก้าวหน้า(สิ้นปีที่1) 2
3. ลงนามในสัญญา (ปีที่2) 2
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่2) 2

รวม 8
ทุน 3 ปี

1. ลงนามในสัญญา 2
2. รายงานความก้าวหน้า(สิ้นปีที่1) 2
3. ลงนามในสัญญา (ปีที่ 2) 2
4. รายงานความก้าวหน้า (ปีที่2) 2
5. ลงนามในสัญญา (ปีที่ 3) 2
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่3) 2

รวม 12
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2. งานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา ใช้งานสอนแทนงานวิจัยได้) แบบ : 3 พฝ 27
    2)งานวิจัยทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย (ทุนต่อเนื่องไม่ต้องลงนามในการทําสัญญาปีต่อปี)

(ชื่อโครงการวิจัย/ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ/แหล่งทุน/เงินทุน)
โครงการที่ 1.
โครงการที่ 2.
โครงการที่ 3.
โครงการที่ 4.
โครงการที่ 5.

ระยะเวลาการรับทุน ค่าภาระงาน ค่าภาระงานที่ได้ตามสัดส่วน
(จํานวนปีที่ได้รับทุน) ที่กําหนด ทุนที่ 1 ทุนที่ 2 ทุนที่ 3 ทุนที่ 4 ทุนที่ 5

หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย
ทุน 1 ปี

1. ลงนามในสัญญา 2
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ 2

รวม 4
ทุน 2 ปี

1. ลงนามในสัญญา 2
2. รายงานความก้าวหน้า(สิ้นปีที่1) 2
3. รายงานความก้าวหน้า (ปีที่2) 2
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่2) 2

รวม 8
ทุน 3 ปี

1. ลงนามในสัญญา 2
2. รายงานความก้าวหน้า(สิ้นปีที่1) 2
3. รายงานความก้าวหน้า (ปีที่2) 4
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่3) 4

รวม 12
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2. งานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา ใช้งานสอนแทนงานวิจัยได้) แบบ : 3 พฝ 27
    3) งานวิจัยทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (การทําสัญญาปีต่อปี)

(ชื่อโครงการวิจัย/ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ/แหล่งทุน/เงินทุน)
โครงการที่ 1.
โครงการที่ 2.
โครงการที่ 3.
โครงการที่ 4.
โครงการที่ 5.

ระยะเวลาการรับทุน ค่าภาระงาน ค่าภาระงานที่ได้ตามสัดส่วน
(จํานวนปีที่ได้รับทุน) ที่กําหนด ทุนที่ 1 ทุนที่ 2 ทุนที่ 3 ทุนที่ 4 ทุนที่ 5

หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย
ทุน 1 ปี

1. ลงนามในสัญญา 3
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ 3

รวม 6
ทุน 2 ปี

1. ลงนามในสัญญา 3
2. รายงานความก้าวหน้า(สิ้นปีที่1) 3
3. รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่2) 6

รวม 12
ทุน 3 ปี

1. ลงนามในสัญญา 3
2. รายงานความก้าวหน้า(สิ้นปีที่1) 3
3. รายงานความก้าวหน้า (ปีที่2) 6
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่3) 6

รวม 18
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2. งานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา ใช้งานสอนแทนงานวิจัยได้) แบบ : 3 พฝ 27
     4)งานวิจัยทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ทุนต่อเนื่องไม่ต้องลงนามในทําสัญญาปีต่อปี)

(ชื่อโครงการวิจัย/ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ/แหล่งทุน/เงินทุน)
โครงการที่ 1.
โครงการที่ 2.
โครงการที่ 3.
โครงการที่ 4.
โครงการที่ 5.

ระยะเวลาการรับทุน ค่าภาระงาน ค่าภาระงานที่ได้ตามสัดส่วน
(จํานวนปีที่ได้รับทุน) ที่กําหนด ทุนที่ 1 ทุนที่ 2 ทุนที่ 3 ทุนที่ 4 ทุนที่ 5

หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย
ทุน 1 ปี

1. ลงนามในสัญญา 3
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ 3

รวม 6
ทุน 2 ปี

1. ลงนามในสัญญา 3
2. รายงานความก้าวหน้า(สิ้นปีที่1) 3
3. รายงานความก้าวหน้า (ปีที่2) 3
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่2) 3

รวม 12
ทุน 3 ปี

1. ลงนามในสัญญา 3
2. รายงานความก้าวหน้า(สิ้นปีที่1) 3
3. รายงานความก้าวหน้า (ปีที่2) 6
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่3) 6

รวม 18



 - 7- แบบ : 3 พฝ 27

ส่วนที่ 1  ภาระงานหลัก  (ต่อ)

2. งานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

    5) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะต่างๆ

งานวิจัยเผยแพร่ในลักษณะต่างๆ รายละเอียด(โปรดระบุ) หน่วยภาระงาน ค่าภาระงานที่ได้

เพิ่ม ตามสัดส่วน

1. งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการรับรอง 1.00

2. การประชุมระดับชาติ 1.00

3. การประชุมระดับชาติที่มี peer review 1.50

4. การประชุมระดับนานาชาติ 1.00

5. การประชุมระดับนานาชาติที่มีpeer review 1.75

6. วารสารระดับชาติ 1.50

7. วารสารระดับชาติที่มี peer review 2.00

8. วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 3.00

9. วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 4.00

10. Invited Paper ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2.00

11. Invited Paper ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3.00

12. Invited Paper วารสารระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลสากล 5.00

13. ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 4.00

14.  ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 4.00

15. สิทธิบัตรที่ผ่านการรับรองเสร็จสมบูรณ์ 4.00

16. ยื่นจดสิทธิบัตร 2.00

17. ได้รับลิขสิทธิ์ เช่น งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟท์แวร์ 2.00

รวม



 -8- แบบ : 3 พฝ 27
ส่วนที่ 1  ภาระงานหลัก  (ต่อ)

2. งานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ(ต่อ)
    6) ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะต่างๆ

ผลงานทางวิชาการ รายละเอียด(โปรดระบุ) หน่วยภาระงาน ค่าภาระงานที่
เพิ่ม ได้ตามสัดส่วน

1. บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ที่ไม่มี peer review 1.50

2. บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มี peer review 2.00

3. บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่มี peer review 2.50

4. บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี peer review 3.00

5. ตํารา/หนังสือ ทางวิชาการในสาขาวิชาชีพที่มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับ 6.00
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือจัดจําหน่าย 

6. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น สิ่งประดิษฐ์ ไม่รวมงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.00
หรือ Software

7. งานแปลตํารา หรือ หนังสือทางวิชาการในสาขาวิชาชีพ 4.00

รวม



แบบ : 3 พฝ 27
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ส่วนที่ 1  ภาระงานหลัก  (ต่อ)
3. งานที่ปรึกษาของนักศึกษา ( 3 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา)

จํานวนนักศึกษาในที่ปรึกษา
รายละเอียด

ปริญญาตรี (คน) บัณฑิตศึกษา (คน)
1   การให้คําปรึกษา/แนะนํานักศึกษาด้านวิชาการ

  เช่น การวางแผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน ฯลฯ

2   การให้คําปรึกษา/แนะนํานักศึกษาด้านวิชาการและพัฒนา
  เช่น การแก้ปัญหาส่วนตัว  ปัญหาสังคม ฯลฯ

4. งานสหกิจนักศึกษา ( 3 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา)

รายละเอียด ค่าภาระงานที่กําหนด จํานวนคน/ครั้ง ค่าภาระงานที่ได้

1   การไปนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษา กําหนดให้ 0.33 หน่วยภาระงานต่อจํานวนนักศึกษา
1 คนต่อครั้ง

2   กิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาหลังจากกลับจากสถานประกอบการ กําหนดให้ 0.33 หน่วยภาระงานต่อครั้ง

3   ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาที่ไม่ใช่หัวหน้าสาขาวิชา กําหนดให้ 1 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา

รวม
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ส่วนที่  2  ภาระงานอื่น 

1. งานบริการวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา)

1)  งานบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

ประเภทการบริการวิชาการ ค่าภาระงาน รายละเอียด(ชื่อโครงการ/งบประมาณ) ค่าภาระงานที่ได้

1) โครงการระดับนานาชาติ กําหนดให้  6.00 หน่วยภาระงานต่อ 1 โครงการ

2) โครงการระดับชาติ กําหนดให้  4.00 หน่วยภาระงานต่อ 1 โครงการ

3) โครงการระดับจังหวัด กําหนดให้ค่าภาระงาน ดังนี้

3.1 โครงการขนาดใหญ่ (L)       กําหนดให้  3.00 หน่วยภาระงานต่อ 1 โครงการ

3.2 โครงการขนาดกลาง (M)       กําหนดให้  2.00 หน่วยภาระงานต่อ 1 โครงการ

3.3 โครงการขนาดเล็ก (S)       กําหนดให้  1.00 หน่วยภาระงานต่อ 1 โครงการ

3.4 โครงการระดับองค์กรหรือสถานประกอบการ       กําหนดให้  1.00 หน่วยภาระงานต่อ 1 โครงการ

รวม
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ส่วนที่  2  ภาระงานอื่น (ต่อ)

1. งานบริการวิชาการ(ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา)  (ต่อ)

    2)  งานบริการวิชาการที่ไม่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

ประเภทการบริการวิชาการ ค่าภาระงาน รายละเอียดงานบริการวิชาการที่ได้ปฏิบัติจริง ค่าภาระงานที่ได้

(ครั้ง/หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ)

1) การเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ กําหนดให้  1.00 หน่วยภาระงานต่อ 1 ครั้ง 

หรือเป็นผู้สอนพิเศษในสถาบันการศึกษา

2) การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กําหนดให้  1.50 หน่วยภาระงานต่อ 1 ครั้ง

ที่ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาหลัก/ที่ปรึกษาร่วม

3) การเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรทั้งในและ กําหนดให้  1.00 หน่วยภาระงานต่อ 1 หลักสูตร

 นอกมหาวิทยาลัย

4) การเป็นบรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ กําหนดให้  1.00 หน่วยภาระงานต่อ 1 ฉบับ

วารสารวิชาการ/วิชาชีพ

5) การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษา ของหน่วยงาน กําหนดให้  0.50 หน่วยภาระงานต่อ 1 กิจกรรม

ในการพัฒนาระบบงานในและนอกมหาวิทยาลัย

และการเป็นกรรมการในกิจกรรมทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย (กรรมการโดยชื่อ)

6)  ผู้ดําเนินรายการในเชิงวิชาการ กําหนดให้  0.50 หน่วยภาระงานต่อ 1 ครั้งหรือ 1 กิจกรรม

7)  ผู้แปลในการประชุม กําหนดให้  0.50 หน่วยภาระงานต่อ 1 ครั้ง

8)  ผู้บรรยายภาษาอังกฤษ กําหนดให้  0.50 หน่วยภาระงานต่อ 1 ครั้ง
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ส่วนที่  2  ภาระงานอื่น (ต่อ)

1. งานบริการวิชาการ(ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา)  (ต่อ)

2)  งานบริการวิชาการที่ไม่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  (ต่อ)

ประเภทการบริการวิชาการ ค่าภาระงาน งานบริการวิชาการที่ได้ปฏิบัติจริง ค่าภาระงานที่ได้

(ครั้ง/หลักสูตร/โครงการ ฯลฯ)

9) ผู้จัดรายการวิทยุหรือผู้ร่วมรายการวิทยุ  โทรทัศน์ ฯลฯ กําหนดให้  0.50 หน่วยภาระงานต่อ 1 ครั้ง

 เผยแพร่งานทางวิชาการของ มหาวิทยาลัย

10) ผู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย กําหนดให้  0.50 หน่วยภาระงานต่อ 1 ครั้ง

11) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย กําหนดให้  0.33 หน่วยภาระงานต่อ 1 โครงการ        

12) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กําหนดให้ 0.50 หน่วยภาระงานต่อ 1 เรื่อง

13) การประเมินผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กําหนดให้ 0.50 หน่วยภาระงานต่อ 1 ครั้ง

14) การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ กําหนดให้ 1.00 หน่วยภาระงานต่อ 1 ครั้ง

15) การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กําหนดให้ 1.00 หน่วยภาระงานต่อนักศึกษา 1 คนต่อ 

สถาบันการศึกษาอื่น 1 ภาคการศึกษา โดยคิดระยะเวลาการเป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ตามเกณฑ์ของ มทส

16) การเป็นคณะกรรมการสมาคมหรือสถาบันวิชาชีพ กําหนดให้ 1.00 หน่วยภาระงานต่อ 1สถาบัน/สมาคม

ระดับชาติ(มีคําสั่งแต่งตั้ง และคณบดีอนุญาต)

17) งานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถ กําหนดให้  1.00  หน่วยภาระงานต่อ 1 กิจกรรม

ชํานาญในวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาเป็นกรณีพิเศษ

18) การบริการวิชาการ/วิชาชีพอื่นๆ ที่มีบันทึก กําหนดให้  0.50  หน่วยภาระงานต่อ 1 ครั้ง

ขอความร่วมมือและได้รับความเห็นชอบ

จากมหาวิทยาลัย

รวม



-13- แบบ : 3 พฝ 27
ส่วนที่  2  ภาระงานอื่น (ต่อ)

2. งานที่ปรึกษาชมรม/คณะกรรมการ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ/อนุคณะทํางาน/เลขานุการสํานักวิชาฯลฯ

รายละเอียด ค่าภาระงานที่ได้

3. งานการเป็นผู้ประสานงานรายวิชา (กําหนดค่าภาระงานให้เฉพาะรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า 400 คน)

รายชื่อวิชา จํานวนนักศึกษา ค่าภาระงานที่กําหนด ค่าภาระงานที่ได้

กําหนดให้ 1 หน่วยภาระงานต่อ 1 รายวิชา



แบบ: 3 พฝ  27-14-

8. งานบริหาร (เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการ)
   8.1  ผลสําเร็จของงานในตําแหน่งบริหาร (โปรดระบุรายละเอียด)
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9. อื่นๆ




