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เกณฑ์ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 

๑. ภาระงานสอน 

๑.๑ การสอนบรรยาย ๑ ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมง 

๑.๒ การสอนปฏิบัติการ  ๑ ช่ัวโมงภาระงาน/ช่ัวโมง 

๑.๓ การสอนรายวิชาสัมมนา ๑ ช่ัวโมงภาระงาน/ช่ัวโมง 

๑.๔ การสอนหรือการนิเทศ/การฝึกงาน/ฝึกภาคสนาม/ ทั้งน้ีไม่เกิน ๗ ช่ัวโมงภาระงาน/วัน 

 สหกิจศึกษา (วันท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน) 

๑.๕ การควบคุมการสอบ/การตรวจข้อสอบ 

 ๑.๕.๑  การควบคุมการสอบ  นับช่ัวโมงภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๕.๒  การตรวจข้อสอบ  ๕ ช่ัวโมงภาระงาน/รายวิชา/ภาคการศึกษา 

   (ท้ังนี้ไม่เกิน ๓๕ ช่ัวโมงภาระงาน/ภาคการศึกษา) 

๑.๖ การสอนรายวิชาการค้นควา้อสิระ/โครงงาน/  

 ปัญหาพิเศษ/ศิลปนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 

 ๑.๖.๑  กรณีมีการระบุจํานวนช่ัวโมงภาระงาน นับภาระงานตามที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติจริง 

  ในรายวิชาฯ ในเรื่องน้ันแล้ว 

 ๑.๖.๒  กรณีไม่มีระบุจํานวนช่ัวโมงภาระงานการสอน ๑ ช่ัวโมงภาระงาน/เร่ือง/สัปดาห์ 

  รายวิชาฯ   

 ๑.๖.๓  กรณีเป็นที่ปรึกษาร่วมในรายวิชาฯ ๐.๕ ช่ัวโมงภาระงาน/เรื่อง/สัปดาห์ 

 ๑.๗ การให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๒ ช่ัวโมงภาระงาน/เร่ือง/สัปดาห์ 

  ๑.๗.๑ กรณีเป็นที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์  ๑ ช่ัวโมงภาระงาน/เร่ือง/สัปดาห์ 

 ๑.๘ ผูช้ว่ยสอน นับภาระงานเท่ากับผู้สอน 

    (ให้นับตามเวลาที่ปฏิบัติงานจริง) 

 ๑.๙ ผูรั้บผิดชอบรายวิชา ๑๔ ช่ัวโมงภาระงาน/รายวิชา/ภาค 

    การศึกษา   

หมายเหตุ : 
๑)  ข้อ ๑.๑, ๑.๒ และ ๑.๕.๒ ได้รับภาระงานเพิ่มกรณีการสอนห้องใหญ่ที่ไม่มี TA ตามเกณฑด์ังนี้ 

 ๑.๑ การสอนนิสิต ๕๑-๑๐๐ เพิ่มตัวคูณภาระงานเป็น ๑.๒ 

 ๑.๒ การสอนนิสิต ๑๐๑-๑๕๐ เพิ่มตัวคูณภาระงานเป็น ๑.๔ 

 ๑.๓ การสอนนิสิต ๑๕๑ ข้ึนไป เพิ่มตัวคูณภาระงานเป็น ๑.๖ 

๒)  หน้าที่ผู้ช่วยสอน (T.A.) มีดังน้ี 

  ๒.๑ จัดทําเอกสารประกอบการสอน 

  ๒.๒ จัดทําสื่อการสอน 

  ๒.๓ ควบคุมนิสิตในขณะจัดการเรียนการสอน 
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 ๒.๔ ทบทวนวามรู้แก่นิสิต 

 ๒.๕ ควบคุมห้องสอบ และตรวจข้อสอบ 

 ๒.๖ ให้คําปรึกษาแก่นิสิต 

 ๒.๗ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้สอนมอบหมาย 

๓)  กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ให้คณะ/หน่วยงานขออนุมัติมหาวิทยาลัยเป็นกรณไีป 

   

๒. ภาระงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ๒.๑ ภาระงานวิจัย  
  ๒.๑.๑ ทุนส่วนตัว  ๑๐๐ ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 

  (ต้องมีหนังสืออนุมัติจากต้นสังกัดที่พิจารณาความเหมาะสม)  

  ๒.๑.๒ ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน  ๑๕๐ ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 

  (ต้องมีหนังสืออนุมัติการสนับสนุนทุน) 

  ๒.๑.๓ ทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน  ๒๐๐ ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 

  (ต้องมีหนังสืออนุมัติการสนับสนุนทุน)  

หมายเหตุ :  
๑) ภาระงานวิจัย ต้องได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในกรอบระยะเวลา ตามท่ีโครงการกําหนด 

๒) ข้อ ๒.๑.๒ และ ๒.๑.๓ ให้คิดภาระงานโดยคํานวณเป็นสัดส่วนภาระงานของเล่ม (เรื่อง) 

๓) การคํานวณชั่วโมงภาระงานของกิจกรรมให้คํานวณตามระยะเวลาตามที่โครงการกําหนด 

๔) การทําวิจัยเป็นทีม ท่ีไม่ได้กําหนดสัดส่วนในเล่มวิจัยให้นําชั่วโมงทํางานมาหารด้วยจํานวนผู้ทําวิจัย 

  ๒.๑.๔  บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน  ๒๐ ชั่วโมงภาระงาน 

  สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

  ๒.๑.๕  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง  ๔๐ ชั่วโมงภาระงาน 

  จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร  

  ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ   

  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  

  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ  

  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕ แต่สถาบัน  

  นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ  

  เป็นการท่ัวไปและแจง้ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วัน  

  นับแต่วันท่ีออกประกาศ  

  ๒.๑.๖ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ๘๐ ชั่วโมงภาระงาน   

  ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒  
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  ๒.๑.๗ บทความที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ ๑๒๐ ชั่วโมงภาระงาน 

  นานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ   

  ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์  

  การพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่  

  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภา  

  สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป  

  และแจง้ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ี  

  ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสาร  

  วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑  

  ๒.๑.๘ บทความที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ  ๑๕๐ ช่ัวโมงภาระงาน 

  นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติ   

  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ  

  การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร  

  ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖  

  ๒.๑.๙  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  ๑๕๐ ชั่วโมงภาระงาน  

  ๒.๑.๑๐ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะอื่น  ๑๕๐ ชั่วโมงภาระงาน  

  ๒.๑.๑๑ ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  ๓๐๐ ชั่วโมงภาระงาน 

หมายเหตุ : กรณีการทําผลงานเป็นทีม ท่ีไม่ได้กําหนดสัดส่วนการทํางานของผู้ทําวิจัย ให้นําจํานวนชั่วโมงมาหารด้วยจํานวน

ผู้ทําวิจัย 

 ๒.๒ ภาระงานสร้างสรรค์  
  ๒.๒.๑ งานสรา้งสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ๒๐ ชั่วโมงภาระงาน 

  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์online  

  ๒.๒.๒ งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๔๐ ชั่วโมงภาระงาน 

  ๒.๒.๓ งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๘๐ ชั่วโมงภาระงาน 

  ๒.๒.๔ งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ ๑๒๐ ชั่วโมงภาระงาน 

  ความรว่มมือระหวา่งประเทศ  

  ๒.๒.๕ งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ ๑๕๐ ชั่วโมงภาระงาน 

  ภูสิภาคอาเซียน/ นานาชาติ  

หมายเหตุ : กรณีการทําผลงานเป็นทีม ท่ีไม่ได้กําหนดสัดส่วนการทํางานของผู้ทํางานสร้างสรรค์ ให้นําจํานวน ชั่วโมงมาหาร

ด้วยจํานวนผู้ทํางานสร้างสรรค์ 
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๓.  ภาระงานบริการวิชาการ และพัฒนาวิชาการ 

 ๓.๑ ภาระงานบริการวิชาการ 
  ๓.๑.๑  การจัดอบรมสัมมนา  ๑ ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏิบัติการ 

  ๓.๑.๒  วิทยากรรับเชญิบรรยายพเิศษ (ไม่นับรวมการเป็นอาจารย์พิเศษ)  

   ๓.๒.๑.๑ ภายในสถาบัน  ๓ ชั่วโมงภาระงาน/วัน/โครงการ  

   ๓.๒.๒.๒ ภายนอกสถาบัน  ๓ ชั่วโมงภาระงาน/วัน/โครงการ  

   ๓.๒.๓.๓ ต่างประเทศ  ๖ ช่ัวโมงภาระงาน/วัน/โครงการ  

  ๓.๑.๓  การบริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน  ๑ ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏิบัติการ  

  ๓.๑.๔  กรรมการอื่นภายในที่ออกคําส่ังโดยมหาวิทยาลัยและ  ๑ ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏิบัติการ  

   ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการอนุมัติจากอธิการบดี   

หมายเหตุ : ข้อ ๓.๑.๑ หากกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมระดับนานาชาติให้ได้ภาระงานเป็น ๒ เท่า 

 ๓.๒ ภาระงานงานพัฒนาวิชาการ 
  ๓.๒.๑  เอกสารประกอบการสอน  ๑๕๐ ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

  ๓.๒.๒  เอกสารคําสอน/สิ่งพิมพ์  ๑๕๐ ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

  ๓.๒.๓  ตํารา/หนังสือ  ๒๐๐ ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

  ๓.๒.๔ การผลิตสื่อการสอนหรือการสร้างบทเรียนออนไลน์ ๖ ช่ัวโมงภาระงาน/ชุด/เรื่อง (Topic) 

   (UP e - leaning)  

  ๓.๒.๕ การไปปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ๑ ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมง 

   ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ   เข้าร่วมไม่เกิน ๖ ช่ัวโมง/วัน 

      (ไม่นับระยะเวลาการเดินทาง) 

  ๓.๒.๖ การเขียนบทความเผยแพร่ในวารสารหนังสือพิมพ์/วิทยุ ฯลฯ ๖ ช่ัวโมงภาระงาน/เร่ือง 

  ๓.๒.๗ งานวารสาร  

   ๓.๗.๑ บรรณาธกิาร ๔๐ ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

   ๓.๗.๒ กองบรรณาธิการ ๒๐ ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

  ๓.๒.๘ งานจุลสาร  

   ๓.๘.๑ บรรณาธิการ ๒๐ ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

   ๓.๘.๒ กองบรรณาธิการ ๑๐ ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

หมายเหตุ : ข้อ ๓.๒.๖ หากกิจกรรมน้ันเป็นกจิกรรมระดับนานาชาติให้ได้ภาระงานเป็น ๒ เท่า 
 

๔. ภาะงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพ   
 ๔.๑ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ๑ ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏิบัติการ 

 ๔.๒ การส่งเสริมสุขภาพ ๑ ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏิบัติการ 
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๕.  ภาระงานบริหาร  

 ๕.๑  ผู้ช่วยอธิการบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชา ๒๐ ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

  หรือเทียบเทา่ 

 ๕.๒  รองหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร หรือเทียบเท่า ๑๕ ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

 ๕.๓  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

  ๕.๓.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา   

  หลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘  

  ๕.๓.๒ อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน   

  หลักสูตร ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

 ๕.๔  ท่ีปรึกษาทางวิชาการ(อาจารย์ที่ปรึกษา)/  ๑ ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

  ท่ีปรึกษาสภานิสิต/องค์การนิสิต/สโมสรนิสิต/ชมรม  

 ๕.๕ งานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย  

  ๕.๕.๑ ประธานสภาพนักงาน ๒๐ ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

  ๕.๕.๒ รองประธานสภาพนักงาน/เลขาธกิารสภาพนักงาน ๑๐ ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

  ๕.๕.๓ กรรมการสภาพนักงาน ๑ ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

หมายเหตุ :  

๑) ผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี หัวหน้าสว่นงานวชิาการหรือเทียบเท่า มีภาระงานบริหาร จํานวน ๓๕ ชั่วโมง

ทํางาน/สัปดาห์ 

๒) ผู้บริหาร ลําดับที่ ๕.๑-๕.๕ ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห์ 

 

๖. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย (Extra)  

 ๖.๑  ภาระงานอ่ืนๆ ดังตอ่ไปนี้  

  ๖.๑.๑   การประเมินโครงร่างงานวิจัย     ๕ ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้นงาน 

   (ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 

  ๖.๑.๒   การประเมินเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ๑๐ ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้นงาน 

   (ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 ๖.๑.๓ กรรมการสอบจบ (กรรมการท่ีมิใชก่รรมการเล่มวิทยานิพนธ์)  ๑๐ ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้นงาน 

  ๖.๑.๔  กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์   ๕ ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้นงาน 

   (กรรมการท่ีมิใช่กรรมการเล่มวทิยานิพนธ์) 

  ๖.๑.๕  การอ่านบทความ            ๕ ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้นงาน 

 ๖.๒ การตรวจสอบเคร่ืองมืองานวิจัย  

  ๖.๒.๑   ระดับปริญญาตรี            ๓ ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้นงาน 

  ๖.๒.๒   ระดับปริญญาโท/เอก/งานวิจัยท่ัวไป    ๕ ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้นงาน 

 

 




















