
หลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย แนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการกําหนดภาระงานของ 

ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2559  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2569 

และ คณะวิทยาศาสตรเสนอแกไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคร้ังที่ 1/2565 

เม่ือวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

 
๑. การคดิภาระงานสอน  

ลําดับ  
รายการของภาระงาน  

หนวยนับ 
ของ 

ภาระงาน  

จํานวน 
หนวย 
ภาระงาน  

  
หมายเหตุ  

๑.๑  ระดับปริญญาตรี        

๑.๑.๑  
(๑)  

การสอนรายวิชาในหลักสูตร  
การสอนแบบบรรยาย   
(ครอบคลุมภาระงานในการบรรยาย  
๑ ชั่วโมง การ เตรียมการสอน ๑ ชั่วโมง 
และการวัดและประเมินผล ๑ ชั่วโมง)  

  
๑   

ชั่วโมง  

  
๓   
  

๑. หนวยภาระงาน ใหคิดจากการสอน 
รายวิชา ที่มีจำนวนนักศึกษาไมเกิน 
๕๐ คน กรณีมีจํานวน
นักศึกษาลงทะเบียน จรงิเกิน ๕๐ คน 
ใหคิดหนวยภาระงาน 
ในสวนการวัดและประเมินผลเพิ่มตาม 
สัดสวนของจำนวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น  
๒. ในการสอนรายวิชาที่ส วนราชการ 
แบงนักศึกษาออกเปนหลายกลุม
ใหคิดหนวยภาระงานสอนแยกตามกลุ
มและ เวลาที่มีการสอนจริง  
๓. การสอนแตละกลุมที่ม ีผูสอนหลาย 
คนตามที่สวนราชการกำหนด ใหคิด 
หนวยภาระงานตามสัดสวนการสอน 
จริงของแตละคน ยกเวน กรณ ีที่รวม 
สอนเปนทีม โดยเขารวมสอนท ุกครั้ง   
ใหผูสอนแตละคนที่เขารวมสอนจริง มี 
ภาระงานสอนในรายวิชาน ั้นเต็มตาม 
จํานวนหนวยภาระงานสอน  

(๒)  การสอนแบบปฏิบัติการ   
(ครอบคลุมภาระงานในการสอนปฏิบัติการ ๑ - ๓ 
ชั่วโมง (ตามจริง) การเตรียมการสอน ๑ ชั่วโมง 
และ การวัดและประเม ินผล ๑ ชั่วโมง)  
  

๑   
ชั่วโมง  

๒   
ชั่วโมง  

๓   
ชั่วโมง  

  
  

๓  
  

๔  
  

๕  

๑.๑.๒   การสอนแบบประสบการณวิชาชีพ 
หรือวิชาฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
วิชาโครงงานพิเศษ หรือการ คนควาอิสระ   

      

(๑)  วิชาประสบการณวิชาชีพ หรือวชิ าฝกงาน หรือ 
สหกิจศึกษา   

-  -  ใหสวนราชการกำหนดสัดส วนหนวย 
ภาระงานตามลักษณะของงาน และ 
เวลาที่ปฏ ิบัติจริง  

 
ลําดับ 

 
รายการของภาระงาน 

หนวยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จํานวน 
หนวย 

ภาระงาน 

 
หมายเหตุ 
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(๒)  วิชาโครงงานพิเศษ หรือการคนควาอิสระ   
  

๑ เร่ือง  ๑๕  
ตอภาค 

การศกึษา  
  

๑. ใหคิดหนวยภาระงานไดไมเกิน  ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ    
๒. ในกรณีมีผูสอนรวม ใหคิดภาระงาน 
ตามสัดส วนการสอนจรงิ  

 ๑.๑.๓   การคิดภาระงานสอนท่ีนอกเหนือจากที่กําหนด  
  

 -  -  ใหเปนไปตามที่สวนราชการกำหนดโดย 
ความเห็นชอบของ ก.บ.บ.  

(๑)  การสอนภายในคณะที่ไดร ับ
คาตอบแทนการสอน 
(ครอบคลุมภาระงานในการบรรยาย ๑ 
ชั่วโมงหรือ การสอนปฏิบัติการ ๑ ชั่วโมง 
ไมคิดภาระงานการ เตรียมการสอน 
และการวัดและประเมินผล)  

๑   
ชั่วโมง  

๑   
  

๑.การสอนแตละกลุมที่ม ีผูสอนหลายคน 
ตามท่ีคณะกำหนด ใหคิดหนวยภาระ 
งานตามสัดสวนการสอนจริงของแตละ 
คน ยกเวน กรณีท่ีรวมสอนเปนทมี โดย 
เขารวมสอนทุกคร้ัง ใหผูสอนแตละคนที่ 
เขารวมสอนจริง มีภาระงานสอนใน 
รายวิชานั้น เต็มตามจำนวนหน วยภาระ 
งานสอน  
๒.กรณีที่ไมมีคาตอบแทนการสอน ให 
คิดภาระงานเทากับการสอนภายใน 
คณะ  

(๒)  การสอนวิชาสัมมนา   
- ถาเปนการสอนแบบบรรยายใหคิดภาระงาน 
เทียบเทากับการสอนบรรยาย   

  
๑  

ชั่วโมง  

  
๓  
  

  

- กรณีมีการใหคำปรึกษาเปนรายหัวขอ   ๑ หัวขอ  ๑    

- กรณีมีการฟงนำเสนอผลงานในหัวขอที่ศึกษา  ๑  หัวขอ  ๑     

(๓)   
  

โครงงานพิเศษ 
(Senior project) 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก  

๑  เร่ือง  
  
  

๑๕ ตอภาค 
การศกึษา  

-ใหคิดหนวยภาระงานได ไมเกิน ๒ ภาค 
การศกึษาปกติ  
-ถามีอาจารยทที่ปรึกษารวมในเร่ือง 
เดียวกันมากกวา ๑ คน 
ใหคิดตามสัดสวน  

อาจารยที่ปรึกษารวม  ๑  เรื่อง   ๗.๕ 
ตอภาค 

การศกึษา  

กรรมการสอบเคาโครง  ๑ คร้ัง/ 
นักศึกษา 
๑ คน  

๒  ถามีผูใหคำปรึกษารวมในหัวขอเดียวกัน 
ใหคิดตามสัดสวน  

กรรมการสอบกาวหนา  ๑ คร้ัง/ 
นักศึกษา 
๑ คน  

๑  ใหคิดหนวยภาระงานสำหรับกรรมการ  
สอบ ท่ีปรกึษาไมคิดภาระงาน  
  

กรรมการสอบ  ๑ ครั้ง  ๕  

 
ลําดับ 

 
รายการของภาระงาน 

หนวยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จํานวน 
หนวย 

ภาระงาน 

 
หมายเหตุ 
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(๔)  การเตรียมความพรอมดานวิชาการ/ติว/สอนเสริม  ๑ โครงการ 
/ กิจกรรม  

ไมเกิน  
๑๕  

โครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการ
, ติว, สอนเสริมทั้งวิชาสอนและ 
ภาษาอังกฤษ เฉพาะทที่ผานการอนุมัติ 
จากคณะ/หัวหนาภาควิชา ไม นับรวม 
การสอนเสริมที่จัดข้ึนเพ่ือชดเชยการ 
เลื่อนสอนหรือชดเชยวันหยุดหรือชดเช
ย จากการจัดกิจกรรมของคณะหรือ 
มหาวิทยาล ัย 
- ถามีอาจารยผูปฏิบัติงานมากกวา ๑ 
คน ใหคดิตามสัดสวน 

(๕)  ผูจัดการรายวิชา 
รายวิชาที่มี ๑ กลุมเรียน  

  
๑ รายวิชา  

  
๕  

๑ รายวิชามีผูจัดการรายว ิชาได ๑ คน  

  รายวิชาที่มี ๒-๔ กลุมเรียน  ๑ รายวิชา  ๑๐  

  รายวิชาที่มี ๕ กลุมเรียนข้ึนไป   ๑ รายวิชา  ๑๕  

๑.๒  ระดับบัณฑติศึกษา        

๑.๒.๑ 
 (๑)  

การสอนวิชาในหลักสูตร  
การสอนบรรยาย   
(ครอบคลุมภาระงานในการบรรยาย ๑ ชั่วโมง การ 
เตรยีมการสอน ๒.๕ ชั่วโมง และการวัดและ 
ประเมินผล ๑ ชั่วโมง)  

  
๑   

ชั่วโมง  

  
๔.๕   

  

๑. การคิดหนวยภาระงาน ใหคิดจาก 
การสอนรายวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาไม 
เกิน ๑๕ คน กรณีมีนักศึกษาที่ 
ลงทะเบียนจริงเกิน ๑๕ คน 
ใหคิดหนวย 
ภาระงานในสวนของการวัดและ 
ประเมินผล 
เพ่ิมตามสัดสวนของจำนวน 
นักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น  
๒. ในการสอนรายวิชาที่มีการแบงกลุม 
นักศึกษาตามท่ีสวนราชการกำหนด ให 
คิดหนวยภาระงานสอนแยกตามกลุม 
และเวลาท่ีมีการสอนจริง  
๓. การสอนที่ผูสอนรวมตามท่ีส วน
ราชการกำหนด 
ใหคิดหนวยภาระงาน 
ตามสัดส วนการสอนจรงิของแตละ 
คน ยกเวนกรณีที่รวมสอนเปนทีม 
และเขารวมสอนทุกครั้ง 
ใหผูสอนแตละคนมี 
ภาระงานสอนในรายวิชานนั้นเต็ม
ตาม จํานวนหนวยภาระงานที่สอน 
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(๒)  การสอนการปฏิบัติการ   
(ครอบคลุมภาระงานในการสอนปฏิบัติการ ๑ 
– ๓ ชั่วโมง (ตามจริง) การเตรียมการสอน ๒.๕ 
ชั่วโมง และการวัดและประเมินผล ๑ ชว่ั โมง)  

๑   
ชั่วโมง  

๒   
ชั่วโมง  

๓   
ชั่วโมง  

๔.๕   
  

๕.๕  
  

๖.๕  

 

๑.๒.๒ การสอนรายวิชาสัมมนา การคนควาอิสระ 
หรือ วิทยานิพนธ  

      

(๑)  การสอนวิชาสัมมนา   
- ถาเปนการสอนแบบบรรยายใหคดิภาระงาน 
เทียบเทากับการสอนบรรยาย   

  
๑   

ชั่วโมง  

  
๔.๕  

  

  

(๑)  
 
 

(๒)  

- กรณีมีการให
คําปรึกษาเปนรายหัวขอและมีการฟง  
นําเสนอผลงานในหัวขอที่ศึกษา   

๑ หัวขอ  ๗.๕   
  

ถามีผูใหคําปรึกษารวมในหัวขอเดียวกัน 
ใหคิดตามสัดสวน  

วิชาการคนควา อิสระ  - อาจารยที่ปรึกษาหลัก     
๑ เร่ือง  

  
๒๐   

ตอภาค 
การศกึษา  

๑. ใหคิดหนวยภาระงานไดไมเกิน ๓ 
ภาคการศึกษาปกติ  
๒. ถามีอาจารยที่ปรึกษารวมในเรื่อง 
เดียวกันมากกวา ๑ คน ใหคิดตาม 
สัดสวน  

(๒) 
 
 
  

(๓)  

- 
อาจารยที่ปรึกษารวม 
(ถามี)    

๑ เร่ือง  ๑๐ ตอภาค 
การศึกษา 

๑. ใหคิดหนวยภาระงานไดไมเกิน ๓ 
ภาคการศึกษาปกติ  
๒. ถามีอาจารยที่ปรึกษารวมในเรื่อง 
เดียวกันมากกวา ๑ คน ใหคิดตาม 
สัดสวน  
๑. แผน ก แบบ ก ๑ ใหคิดภาระงานได 
ไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ 
แผน ก แบบ ก ๒ ใหคดิภาระงาน 
ไดไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ    
๒. ถามีอาจารยที่ปรึกษารวมในเรื่อง 
เดียวกันมากกวา ๑ คน ใหคิดตาม 
สัดสวน  

วิชาวิทยานิพนธระดับปริญญาโท  - 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก   

  
๑ เร่ือง  

  
๓๐ 

ตอภาค 
การศกึษา  

(๓)  
 
 

(๔)  

- อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)    ๑ เรื่อง  ๑๕ 
ตอภาค 

การศกึษา  

แผน ก แบบ ก ๒ ใหคิดภาระงาน 
ไดไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ    
๒. ถามีอาจารยที่ปรึกษารวมในเรื่อง  

 
 
 

   เดียวกันมากกวา ๑ คน ใหคิดตาม 
สัดสวน  
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(๔)  
 

วิทยานพินธระดับ ปริญญาเอก  - 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หลัก   

  
๑ เร่ือง  

  
๔๐ 

ตอภาค 
การศกึษา   

สําหรับแบบ ๑ ใหคิดภาระงานไดไมเกิน 
๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับแบบ ๒ 
ใหคิดภาระงานไดไมเกิน ๖ ภาค 
การศกึษาปกติ  

๑.๒.๓  - อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)    ๑ เร่ือง  ๒๐ 
ตอภาค 

การศกึษา  

สําหรับแบบ ๑ ใหคิดภาระงานไดไมเกิน 
๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับแบบ ๒ 
ใหคิดภาระงานไดไมเกิน ๖ ภาค 
การศกึษาปกติ  
ใหคิดหนวยภาระงานสําหรับกรรมการ 
สอบ  

การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ  
การสอบเคาโครง การสอบวิทยานิพนธ  

    

     (๑)  การสอบประมวลความรู   ๑ ครั้ง  ๘   ใหคิดหนวยภาระงานสําหรับกรรมการ 
สอบ  
ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนดโดย 
ความเห็นชอบของ ก.บ.บ.  

(๒)  การวัดคณุสมบัติ   ๑ ครั้ง  ๑๐   

(๓)  การสอบเคาโครงการคนควา อิสระ   ๑ ครั้ง  ๖   

(๔)  การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  - ระดับปรญิญาโท     
๑ ครั้ง  

  
๘   

(๔)  
(๕)  

- ระดับปริญญาเอก   ๑ ครั้ง  ๑๐   

การสอบวิทยานิพนธ  - ระดับปรญิญาโท     
๑ คร้ัง  

  
๑๕  

(๕)  
 

๑.๒.๔  

- ระดับปริญญาเอก   ๑ ครั้ง  ๒๐  

การคิดภาระงานท่ีนอกเหนือจากที่กําหนด   -  -  

     (๑)  การสอบการคนควาอิสระ  ๑ ครั้ง  ๑๐  ใหคิดหนวยภาระงานสําหรับกรรมการ 
สอบ  

(๒) 
การสอบความกาวหน า  
- การคนควาอิสระ  

๑ ครั้ง/ 
นักศึกษา 
๑ คน  

๑.๕  ใหคดิหนวยภาระงานสําหรับกรรมการ 
สอบ  

 - วิทยานพินธ  ๑ ครั้ง/ 
นักศึกษา 
๑ คน  

๒    
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 ลําดับ รายการของภาระงาน  ของ  
ภาระงาน 

หนวย 
ภาระงาน  

หมายเหตุ  

(๓)  ผูจัดการรายวิชา  
-รายวิชาที่มี ๑ กลุมเรียน  

๑ 
รายวิชา  

  
๕  

๑ รายวิชาม ีผูจัดการรายวชิาได ๑ คน  

  -รายวิชาที่มี ๒-๔ กลุมเรียน  ๑ 
รายวิชา  

๑๐    

  -รายวิชาที่มี ๕ กลุมเรียนขึ้นไป   ๑ 
รายวิชา  

๑๕    

(๓)  การสอนภายในคณะที่ไดร ับ 
คาตอบแทนการสอน 
(ครอบคลุมภาระงานในการบรรยาย  
๑ ชั่วโมงหรือการ 
สอนปฏิบัติการ ๑ ชั่วโมง ไมคิดภาระงานการ 
เตรียมการสอน และการวัดและประเมินผล)  

๑   
ชั่วโมง  

๑.๕   
  

๑.การสอนแตละกลุมที่ม ีผู ูสอนหลายคน 
ตามที่คณะกําหนด ใหคิดหนวยภาระ 
งานตามสัดสวนการสอนจริงของแตละ คน 
ยกเวน กรณีท่ีรวมสอนเปนทีม โดย 
เขารวมสอนทุกครั้ง ใหผูสอนแตละคนที่ 
เขารวมสอนจรงิ มีภาระงานสอนใน 
รายวิชานั้น เต็มตามจำนวนหน วยภาระ 
งานสอน  
๒.กรณีที่ไมมีคาตอบแทนการสอน ให 
คิดภาระงานเทากับการสอนภายใน คณะ  
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๒. การคดิภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น  

ลําดับ   
รายการของภาระงาน  

หนวยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จํานวน 
หนวย 

ภาระงาน  

  
หมายเหตุ  

๒.๑  ภาระงานวิจัย        

๒.๑.๑ 
(๑)  

โครงการวิจัย    
ทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก   
  

  
๑ เร่ือง  

 
ไมเกิน ๑๐ 
ตอสัปดาห  

๑. ทุนจากหนวยงานภายนอก หมายถึง 
เงนิสนับสนุนที่ไดดจากแหลงทุนภายนอก 
ไดแก   
- แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. 
สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน    - 
แหลงทุนตางประเทศ     
- แกไข แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. 
สกว. อว. วช. สสส. ววน. เปนตน 
- แหลงทุนจากหนวยงาน 
ภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด  
อ่ืนๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย    
 - แหลงทนุจากภาคเอกชน  
- แหลงทุนจากแหลงอื่นๆ  
๒. คิดหนวยภาระงานตามระยะเวลา 
ตามโครงการท ี่ไดรบัอนุมัติ  
๓. สวนราชการอาจกําหนดเงื่อนไข อ่ืนๆ 
เชนวงเง ินทุนว ิจ ัยในการคำนวณ หนวย 
ภาระงาน ท ั้งนี้ตองไมเกินกวาที่ 

(๒)  ทุนวิจัยจากคณะหรอืมหาวิทยาลัย  
  

๑ เร่ือง  ไมเกิน ๕  
ตอสัปดาห  

(๓)  โครงการวิจัยที่ไมไดรับท ุน วิจัย 
แตไดรบัอนุมัติจาก คณะหรือมหาวิทยาลัยให 
ดําเนินการ   
  

๑ เร่ือง  ไมเกิน ๒   
ตอสัปดาห  

    มหาวิทยาล ัยกําหนด  
๔. กรณีมีผูวิจัยรวมใหคิดตามสัดสวน 
การทำวิจัยจริง   
๕.โครงการวิจัยที่ไดรับอนุม ัติให 
ขยาย เวลาดำเน ินการ 
ใหคิดหนวยชั่วโมง 
ภาระงานครึ่งหนึ่งของชวงเวลาปกติ   - 
ตัวอยาง 
การคํานวณระยะเวลาของโครงการ  
   ๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค. = ๗*๒๖ สปัดาห    
ม.ค. – มี.ค. = ๗*๑๒ สัปดาห  
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ลําดับ  รายการของภาระงาน หนวยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จํานวน 
หนวย 

ภาระงาน  

  
หมายเหตุ  

๒.๑.๒ 
(๑)  

ผลงานวิจัย   
บทความวิจยั ท่ีตีพิมพในวารสารตางประเทศ หรือ 
ระดับนานาชาติ   
- ที่มี Impact Factor  
  
- ที่ไมมี Impact Factor  

  
  
  

๑ เร่ือง  
  
๑ เร่ือง  

  
  
 

ไมเกิน  
๒๖๐   
ไมเกิน  
๑๓๐  

๑. ใหคิดหนวยภาระงานตามลักษณะ 
และระดับของการเผยแพรผลงาน  
๒. กรณีมผีูรวมวิจัย ใหคิดหนวยภาระ 
งานตามสัดสวนภาระงานของผ ูวิจัยแต 
ละคน  
๓. แหลงที่ตีพิมพเผยแพรเปนไปตาม 
ที่ ก.พ.อ. กําหนด สําหรับการขอ
กําหนด ตำแหนงทางวิชาการ   (๒)  บทความวิจยั ท่ีตีพิมพในวารสารในประเทศ หรือ     

 ระดับชาติ   
- ที่อยูในฐาน TCI กลุมที่ ๑  
  
- ที่อยูในฐาน TCI กลุมที่ ๒  

  
๑ เร่ือง   
๑ เร่ือง  

 
ไมเกิน  
๑๓๐  

ไมเกิน ๖๕  

 

(๓)  การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ  
- นำเสนอแบบปากเปล าและต ีพิมพใน 
proceedings  
แกไขเปน นําเสนอแบบปากเปลา หรือโปสเตอร  
และตีพิมพใน Proceedings 

 
 
  

๑ เร่ือง  
  

 
 
 

ไมเกิน ๘๐  

- นําเสนอแบบปากเปลา หรือ โปสเตอร   ๑ เรื่อง  ไมเกิน ๔๐  

(๔)  การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
- นําเสนอแบบปากเปล าและต ีพิมพใน 
proceedings  
แกไขเปน นําเสนอแบบปากเปลา หรือโปสเตอร  
และตีพิมพใน Proceedings 

 
 
  

๑ เร่ือง  

 
 
 

ไมเกิน ๔๐  
   

๔. สวนราชการอาจกําหนดเง่ือนไข 
อ่ืนๆ เชนคุณภาพของวารสาร
ของแหลงเผยแพร ประกอบการ
คํานวณหนวยภาระงาน ทั้งนี้ 
ตองไมเกินกวาที่ มหาวิทยาล ัย 
กําหนด  - นําเสนอแบบปากเปลา หรือ โปสเตอร   ๑ เรื่อง  ไมเกิน ๒๐  

(๕)  รายงานผลการวิจัยฉบ ับสมบูรณ  
(เปนเลมท ี่ผานการ ตรวจพิจารณาจากผูทรงคณุว ุฒ ิ
แลวไมใชรางรายงานการวิจัย)  

๑ เร่ือง  ไมเกิน ๙๐  

  

  

  

 

  

 

 



9 
 

ลําดับ  รายการของภาระงาน  ของ  
ภาระงาน 

หนวย 
ภาระงาน  

หมายเหตุ  

๒.๒  ภาระงานวิชาการอื่น        

๒.๒.๑ 
(๑)  

บทความวิชาการ   
บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารตางประเทศ 
หรอืระดับนานาชาติ   

  
๑ เรื่อง  

 
ไมเกิน  
๒๐๐   

๑. สวนราชการอาจกําหนดเงื่อนไข 
อ่ืนๆ เชนประเภทบทความที่เผยแพร  
คุณภาพวารสาร ประกอบการคํานวณ 
หนวยภาระงาน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวาที่ 
มหาวิทยาลัยกําหนด  
 ๒. วารสารที่เผยแพรเปนไปตามที่  
ก.พ.อ. กําหนด สําหรับการขอ
กําหนด ตำแหนงทางวิชาการ   
๓. กรณีมผีูรวมเขียนบทความว ิชาการ 
ใหคิดหนวยภาระงานตาม 
สัดสวนภาระงาน  

(๒)  บทความวิชาการ ที่เผยแพรในวารสารในประเทศ 
หรอืระดับชาติ   

๑ เรื่อง  ไมเกิน  
๑๐๐   

(๓)  การนําเสนอบทความวิชาการ ระดับนานาชาติ  - 
นําเสนอแบบปากเปลา และตพี  ิมพใน 
proceedings   

  
๑ เรื่อง  

 
ไมเกิน ๕๐  

  

- นําเสนอแบบ poster   ๑ เรื่อง  ไมเกิน ๒๕  

(๔)  การนําเสนอบทความวิชาการ ระดับชาติ  
- นําเสนอแบบปากเปลา และต ีพิมพใน 
proceedings   

  
๑ เรื่อง  

 
ไมเกิน ๒๕  

  

  - นําเสนอแบบ poster   ๑ เรื่อง  ไมเกิน ๑๓ 

๒.๒.๒  เอกสารประกอบการสอน     ๑ ชั่วโมง  ไมเกิน ๕  ๑. กรณีมีการปรับปรงุใหคิดภาระงาน 
ใหสวนราชการกําหนดตามสัดส วนแต 
ไมเกินครึ่งหนึ่งของหนวยภาระงาน 
ทั้งหมด  
๒. กรณีมผีูรวมผลิตงานใหคิดตาม 
สัดสวน  
๓. สวนราชการอาจกําหนดเง่ือนไข 
อ่ืนๆ ประกอบการคํานวณหนวย 
ภาระงาน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวาที่ 
มหาวิทยาล ัยกําหนด  
๔. ผลงานในขอ ๒.๒.๒ – ๒.๒.๕ 
เปนไปตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด สําหรบั 
การขอกําหนดตำแหนงทางวิชาการ 
แกไขเปน  4. ผลงานในขอ 2.2.2-
2.2.5 รูปแบบและการเผยแพรตอง
เปนไปตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

๒.๒.๓  เอกสารคําสอน      ๑ ชั่วโมง  ไมเกิน ๑๐  

๒.๒.๔  สื่อการสอน               ๑ ชิ้น  ไมเกิน ๑๐  

๒.๒.๕ 
(๑)  

ตํารา หรือ หนังสือ   
เผยแพรระดับชาติ                       

 ๑ 
เลม 

ไมเกิน 
๒๖๐ 

(๒)  เผยแพรระดับนานาชาติ  ๑ เลม  ไมเกิน  
๓๙๐  

๒.๒.๖  ผลงานวิชาการรับใชสังคม                                ๑ เรื่อง  ไมเกิน  
๒๖๐  

ผลงานวิชาการรบัใชสังคมเปน 
ไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด สําหรบั
การขอกําหนด ตำแหนงทางวิชาการ 
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 ลําดับ รายการของภาระงาน  ของ  
ภาระงาน 

หนวย 
ภาระงาน 

หมายเหตุ  

๒.๒.๗ 
(๑)  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
สิทธิบัตร หรือ 
การจดทะเบียนพันธุพืชและสัตว         

  
  ๑ งาน  

 
ไมเกิน  
๒๖๐  

๑. กรณีมีผูรวมผลิตงานใหคิดตาม สัดสวน  
๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เปนไปตามที่ 
ก.พ.อ. กําหนด  
สําหรบั การขอกําหนด 
ตําแหนงทางวิชาการ  
๓. สวนราชการอาจกําหนดผลงานอ่ืนๆ เพื่อ
คํานวณหนวยภาระงานเพ่ิมเติม 
  

(๒)  อนุสิทธิบัตร   ๑ งาน  ไมเกิน  
๖๕ 
แกไขเปน 
ไมเกิน 
130  

(๓)  สารานุกรม หรืองานแปล   ๑ เลม  ไมเกิน   
๑๓๐  

(4) เพ่ิมเติม 
นวัตกรรมที่ไดรับการรับรองจาก
มหาวิทยาลัยและ/หรือไดรบัการ
รับรองระดับชาติหรือนานาชาติ 

๑ งาน ไมเกิน   
65 

เพ่ิมเติม 
4. นวัตกรรมที่หมายรวมถึง ลิขสิทธิ์ที่นอกเหนือ
หนังสือหรือตํารา และมหาวิทยาลัยรบัรองการใช
ประโยชน 

  

๓. การคดิภาระงานบริการวิชาการ  

ลําดับ  รายการของภาระงาน  หนวยนับ 
ของ 

ภาระงาน  

จํานวน 
หนวย 

ภาระงาน 

  
หมายเหตุ  

๓.๑  การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครง 
การบริการวิชาการระดับทองถิ่น 
(เฉพาะผูท่ีปฏิบัต ิงานจริง)  

  
  

    

๓.๑.๑ 
(๑)  

คณะกรรมการ  
ประธานกรรมการหรือประธานคณะ
ทำงาน  

  
๑ 

โครงการ 

  
๑๒  

คิดภาระงานเพ่ิม ๖ หนวยภาระงาน ตอ        
วันจัดงาน ตามท่ีไดปฏิบัติงานจริง  
  

(๒)  กรรมการ  ๖   

(๓)  กรรมการและเลขานุการ  ๙  

(๔)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๗  

๓.๑.๒ 
(๑)  

คณะอนุกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ  

  
๑ 

โครงการ  

  
๘   

(๒)  อนุกรรมการ  ๔   

(๓)  อนุกรรมการและเลขานุการ  ๖  

(๔)  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๕  

๓.๒  การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครง
การบริการ วิชาการระดับระดับชาติ 
(เฉพาะผูท่ีปฏบิ  ัติงานจริง)  
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๓.๒.๑ 
(๑)  

คณะกรรมการ  
ประธานกรรมการหรือประธานคณะ
ทำงาน  

  
๑ 

โครงการ 

  
๒๔   

คิดภาระงานเพ่ิม ๖ หนวยภาระงาน ตอ        
วันจัดงาน ตามท่ีไดปฏิบัติงานจริง  
  

(๒)  กรรมการ  ๑๒   

(๓)  กรรมการและเลขานุการ  ๑๘   

(๔)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๑๔   

๓.๒.๒ 
(๑)  

คณะอนุกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ  

  
๑ 

โครงการ  

  
๑๖   

(๒)  อนุกรรมการ  ๘   

(๓)  อนุกรรมการและเลขานุการ  ๑๒  

(๔)  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๑๐  

๓.๓  การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครง
การบริการ วิชาการระดับนานาชาติ 
(เฉพาะผูท่ีปฏบ ัติงานจริง)  

  
  

    

๓.๓.๑ 
(๑)  

คณะกรรมการ  
ประธานกรรมการหรือประธานคณะ
ท างาน  

  
๑ โครงการ  

  
๔๘   

คิดภาระงานเพ่ิม ๖ หนวยภาระงาน ตอ        
วันจัดงาน ตามท่ีได ปฏิบัติงานจรงิ  
  

(๒)  กรรมการ  ๒๔   

(๓)  กรรมการและเลขานุการ  ๓๖   

(๔)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๒๘   

๓.๓.๒ 
(๑)  

คณะอนุกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ  

  
๑  

โครงการ  

  
๓๒   

(๒)  อนุกรรมการ  ๑๖   

(๓)  อนุกรรมการและเลขานุการ  ๒๔  

(๔)  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๒๐  

๓.๔  การเปนวิทยากรงานดานบริการ 
วิชาการ  

      

๓.๔.๑  วิทยากรหลักจัดโดยคณะ/มหาว ิทยา
ลัย/แหลงฝก  

  
๑ ชม.  

  
๕  
  

๑. ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี  
๒. การเปนวิทยากรภายในคณะ ตอง 
เปนการเผยแพรความรูและเพิ่มทักษะ 
การปฏิบัติงานใหแกบุคลากร  ๓.๔.๒  วิทยากรกลุมยอยจัดโดยคณะ/มหา 

วิทยาลัย/การรวมอภิปราย  
๑ ชม.  ๓   

  

๓.๕  การเปนกรรมการสอบเคาโครงหรือ
สอบปองกัน วิทยานิพนธ 
หรือการคนควาอิสระภายนอก 
มหาวิทยาลัย  

๑ เร่ือง  ไมเกิน ๗ ๑. ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี  
๒. ใหสวนราชการกําหนดสัดสวนภาระงานตาม 
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม เกินกวาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  
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๓.๖  
  

(๑)  

การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาหรืออาน ผลงานวิชาการ  
บทความวิชาการ บทความวิจัย 
ขอเสนอเพื่อรบัทุนวิจัย  
แกไขเปน  
บทความวิชาการ บทความวิจัย 
ขอเสนอเพื่อรบัทุนวิจัย ระดับชาติ 

  
 
 
  

๑ เร่ือง  

  
 
 
 

ไมเกิน ๕ 

 
 
 
 
ใหสวนราชการกําหนดสัดสวนหนวย 
ภาระงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม 
เกินกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

(๒)  ตํารา หรือ หนังสือ   ๑ เลม   ไมเกิน     
   ๒๐   

 
 

(3) 
 

(4) 
 
 

(5) 

เพิ่มเติม 
 
- เอกสารที่ใชประกอบการ
ประเมินผลการสอน 
- บทความวิชาการ บทความวิจัย 
ขอเสนอเพ่ือรับทุนวิจัย ระดับ
นานาชาติ 
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 
 
 

1 คร้ัง 
 

1 คร้ัง 
 
 

1 คร้ัง 

 
 
 
ไมเกิน    
  10 
ไมเกิน    
  10 
 
ไมเกิน    
  10 

 
 
 
กรณีที่ไดรบัแตงตั้งใหเปนผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทน
ของมหาวิทยาลัย(ที่ไมไดเปนกรรมการโดยตําแหนง) 

๓.๗  การเปนที่ปรึกษาโครงการบริการ 
วิชาการ (ภายนอกคณะ หรือ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย)  
  

๑ รอบการ 
ประเมิน  

 ไมเกิน  
   ๑๐  

๑. ที่ปรึกษา หมายถึง ผูเชี่ยวชาญใน เรื่องนั้น ๆ 
(consultant)   
๒. ใหสวนราชการกําหนดสัดสวน 
หนวยภาระงานตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ ไมเกินกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

๓.๘  การเปนอาจารยสอน         

๓.๘.๑  
 
  

(๑)  

การเปนอาจารยสอนนอกคณะภาย 
ในมหาวิทยาลัย 
(อาจารยผูรวมสอน) 
สอนบรรยาย         

  
  
 

๑ ชม.  

  
 
  

๑  

กรณี ที่ไมมีคาตอบแทนการสอน ใหคิด 
ภาระงานเทากับการสอนภายในคณะ  

(๒)  สอนปฏิบัติ   ๑ ชม.  ๑  
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ลําดับ   รายการของภาระงาน  หนวยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จํานวน 
หนวย 

ภาระงาน  

  
หมายเหตุ  

๓.๘.๒  การเปนอาจารยสอนภายนอกมหาวิทยาลัย 
(อาจารยพิเศษ)  

๑ ชม.  
  

-  ๑. เฉพาะการสอนนอกมหาวิทยาลัย 
เปนคร้ังคราวที่เปน การสรางความ 
รวมมือทางวิชาการหรือเปนขอตกลง 
ความรวมมือระหวางสถาบัน ใหสวน 
ราชการกําหนดสัดสวนหนวยภาระ 
งานตามความเหมาะสม   
๒. ตองมีหนังสือเชิญเปนลายล ักษณ 
อักษรและไดรบัอนุมัติจากคณบดี   

๓.๙  การเปนอาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ 
และการ คนควาอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย  

      

(๑)  การคนควาอิสระ   ๑ เรื่อง  ๗ 
ตอภาค 

การศกึษา  

ใหคิดหนวยภาระงานได ไมเกิน ๒  
ภาคการศึกษาปกติ    

(๒)  วิทยาน ิพนธระดับ ปริญญาโท   
  

๑ เรื่อง  ๑๐ 
ตอภาค 

การศึกษา  

ใหคิดหนวยภาระงานได ไมเกิน ๓  
ภาคการศึกษาปกติ    

(๓)  วิทยาน ิพนธระดับ ปริญญาเอก   
  

๑ เรื่อง  ๑๓ 
ตอภาค 

การศึกษา  

ใหคิดหนวยภาระงานได ไมเกิน ๔  
ภาคการศึกษาปกติ    

๓.๑๐  
  

การคิดภาระงานที่นอกเหนือจากที่กําหนด   
  

-  -  ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด 
โดยความเห็นชอบของ ก.บ.บ.  

(๑)  กรรมการวิพากษหลักสูตร 
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

    ๑ 
หลักสูตร  

๕  ตองมีหนังสือเชิญเปนลายลักษณ 
อักษรและไดรบัอนุมัติจากคณบดี  

(๒)  กรรมการสมาคมวิชาชีพหรือกรรมการที่ปรกึษา 
องคกรระดับชาติ  
  
  

๑ 
รอบการ 
ประเมิน  

ไมเกิน  
 ๑๒  

ตองมีหนังสือเชิญเปนลายลักษณ 
อักษรและไดรบัอนุมัติจากคณบดี  

(๓)  หัวหนาหนวยบริการวิชาการ  
  

๑ 
รอบการ 
ประเมิน  

ไมเกิน   
๕๒  

เฉพาะหนวยบริการวิชาการท่ีม ีผล 
ดำเนินการในรอบการประเมิน  

(๔)  ภาระงานบรกิารวิชาการที่ไดรับมอบหมาย  ๑ รอบ 
การ 

ประเมิน  

ไมเกิน   
๕๒  

เฉพาะท่ีผ านการอนุมัติจากคณะ 
และมีการพิจารณากําหนดจํานวน
หนวยภาระงานที่ชัดเจนกอนการ
ปฏิบัติงาน  
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ลําดับ   รายการของภาระงาน  หนวยนับ 
ของ 

ภาระงาน  

จํานวน 
หนวย 

ภาระงาน  

  
หมายเหตุ  

(5)  
(6) 

ผูรบัผิดชอบแหลงฝกงาน 
ผูรบัผิดชอบแหลงสหกิจศึกษา 

1 กลุม 
1 เร่ือง 

ไมเกิน 10 
ไมเกิน 15 

ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของ 
ก.บ.บ 

 

 

 ๔. การคิดภาระงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม  

ลําดับ   รายการของภาระงาน  หนวยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จํานวน 
หนวย 

ภาระงาน  

  
หมายเหตุ  

๔.๑  การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับทองถิ่น (เฉพาะ
ผูปฏิบัติงานจริง)  
เพ่ิมเติม 
การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับทองถิ่น./การจัด
กิจกรรมโครงการ (เฉพาะผูปฏิบัติงานจริง) 

      

๔.๑.๑  
(๑)  

คณะกรรมการ  
ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน  

  
๑ 

โครงการ  

  
๑๒   

คิดภาระงานเพ่ิม ๖ 
หนวยภาระงานตอ    
วันจัดงาน 
ตามที่ไดปฏิบ ัติงานจรงิ   

(๒)  กรรมการ  ๖  

(๓)  กรรมการและเลขานุการ  ๙   

(๔)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๗  

๔.๑.๒ (๑) คณะอนุกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ  

  
๑ 

โครงการ  

  
๘  

(๒)  อนุกรรมการ  ๔  

(๓)  อนุกรรมการและเลขานุการ  ๖  

(๔)  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๕  

๔.๒  การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครงการทํานุ
บํารุง ศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ   
(เฉพาะผ ูที่ปฏิบัติงานจริง)  

      

๔.๒.๑  
(๑)  

คณะกรรมการ  
ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน  

  
๑ 

โครงการ  

  
๒๔   

คิดภาระงานเพ่ิม ๖ 
หนวยภาระงานตอ    
วันจัดงาน 
ตามที่ไดปฏิบ ัติงานจรงิ   

(๒)  กรรมการ  ๑๒   

(๓)  กรรมการและเลขานุการ  ๑๘   

(๔)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๑๔   
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๔.๒.๒ 
 (๑)  

คณะอนุกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ  

  
๑ 

โครงการ  

  
๑๖   

 

(๒)  อนุกรรมการ  ๘   

(๓)  อนุกรรมการและเลขานุการ  ๑๒   

(๔)  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๑๐   

 
 

๔.๓  

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับนานาชาติ   
(เฉพาะผ ูที่ปฏิบัติงานจริง) 

  
  

    

๔.๓.๑ 
 (๑)  

คณะกรรมการ  
ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน  

  
๑ 

โครงการ  

  
๔๘   

คิดภาระงานเพ่ิม ๖ 
หนวยภาระงานตอ    
วันจัดงาน 
ตามที่ไดปฏิบ ัติงานจรงิ   

(๒)  กรรมการ  ๒๔   

(๓)  กรรมการและเลขานุการ  ๓๖   

(๔)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๒๘   

๔.๓.๒ 
(๑) 

คณะอนุกรรมการ  
ประธานอนุกรรมการ  

 
๑ 

โครงการ  

 
๓๒   

คิดภาระงานเพ่ิม ๖ 
หนวยภาระงานตอ    
วันจัดงาน ตามที่ไดปฏิบ ัติงานจรงิ   

(๒)  อนุกรรมการ    
๑ 

โครงการ  
  
  

๑ ชม.  

๑๖   คิดภาระงานเพ่ิม ๖ 
หนวยภาระงานตอ    
วันจัดงาน ตามที่ไดปฏิบ ัติงานจรงิ  
๑. ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี  
๒. การเปนวิทยากรภายใน 
คณะ ตองเปนการเผยแพร 
ความรูและเพิ่มทักษะการ 
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากร  

(๓)  อนุกรรมการและเลขานุการ  ๒๔   

(๔)  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๒๐   

๔.๔  
  

๔.๔.๑  

การเปนวิทยากรงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
วิทยากรหลักจัดโดยคณะ/มหาว ิทยาลัย/แหลงฝก  

  
  

๕   

๔.๔.๒  วิทยากรกลุมยอยจัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย/ 
การรวมอภิปราย  

๑ ชม.  ๓   
  

๑. ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี  
๒. การเปนวิทยากรภายในคณะ ตอง 
เปนการเผยแพรความรูและเพ่ิม 
ทักษะ การปฏิบัติงานใหแกบุคลากร  
๑. ที่ปรึกษา หมายถึง ผูเชี่ยวชาญใน 
เรื่องนั้น ๆ (consultant)   
๒. ใหสวนราชการกําหนด
สัดสวนหนวยภาระงานตามความ 
เหมาะสม ทั้ง นี้ ไมเกินกวาที่ 
มหาวิทยาลัยกําหนด  

๔.๕  การเปนท่ีปรึกษา โครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑ 
รอบการ 
ประเมิน  

ไมเกิน  
๑๐    

๔.๖  
  

การคิดภาระงานท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนด   
  

-  -  ใหเปนไปตามท่ีสวนราชการกําหนด 
โดยความเห็นชอบของ ก.บ.บ.  

(๑)   การเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๑ 
รอบการ 
ประเมิน  

ไมเกิน  
๒๖  

เฉพาะที่ผ านการอนุมัติจากคณะ 
และมีการพิจารณากําหนดจํานวน
หน วยภาระ งานทท่ีชัดเจนกอน 



16 
 

การปฏิบัติงาน งานประเพณี 
ท่ีมหาวิทยาลัย/จังหวัดขอความ 
รวมมือ  

 

๕. การคดิภาระงานอื่นๆ  

ลําดับ   รายการของภาระงาน  หนวยนับ 
ของ 

ภาระงาน  

จํานวน 
หนวย 

ภาระงาน  

  
หมายเหตุ  

๕.๑  ภาระงานดานการบริหาร        

๕.๑.๑  
  

(๑)  

ผูปฏิบัติหนาที่ดานบริหาร แตไมไดดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหาร 
ผูชวยคณบดี หรือหัวหนาภาควิชา หรือเทียบเทา        

  
  

๑ รอบการ 
ประเมิน  

  
  

๑๕   
ตอสัปดาห  

  

(๒)  รองหัวหนาภาควิชา         ๑ รอบการ 
ประเมิน  

๑๐   
ตอสัปดาห   

  

(๓)  เลขานุการภาควิชา  ๑ รอบการ 
ประเมิน  

๕  
ตอสัปดาห  

  

(๔)  ประธานสภาอาจารย  ๑ รอบการ 
ประเมิน  

๑๕  
ตอสัปดาห   

  

(๕)  ประธานหลักสูตร  ๑ รอบการ 
ประเมิน  

๑๐   
ตอสัปดาห   

  

(๖)  อาจารยประจา หลักสูตร (ตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘)  

๑ รอบการ 
ประเมิน  

๕   
ตอสัปดาห  

  

(๗)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักส ูตร (ตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)  

๑ รอบการ 
ประเมิน  

๕  
ตอสัปดาห  

  

๕.๒  ภาระงานดานหนาที่ความับผิดชอบตอองคกร       

๕.๒.๑  
  
  
 

(๑)  

กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานระดับ
มหาวิทยาลัย ที่ไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย
คิดหนวยภาระงานจากการเขารวมประชุม 
 
ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ 
หรือ ประธานคณะทำงาน    

  
  
 
  

๑ คร้ัง  

  
  
 
  

๖    

  

(๒)  กรรมการและเลขานุการ                              ๑ ครั้ง  ๖      

(๓)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ    ๑ คร้ัง  ๔      

(๔)  กรรมการ   ๑ คร้ัง  ๓      

๕.๒.๒  
  
  

(๑)  

กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานระดับ 
มหาวิทยาลัย ท่ีไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
คิดหนวยภาระงานจากการเขารวมประชุม 

  
  
  

๑ คร้ัง  

  
  
  

๘  
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ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ 
หรือ ประธานคณะทํางาน    

(๒)  กรรมการและเลขานุการ                              ๑ ครั้ง  ๘    

(๓)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ    ๑ คร้ัง  ๕    

(๔)  กรรมการ   ๑ คร้ัง  ๔     

๕.๓  ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา        

๕.๓.๑  อาจารยที่ปรึกษานักศึกษา          
๑ รอบการ 
ประเมิน  

  
๑๕  

  

๕.๓.๒  อาจารยที่ปรึกษาสโมสร/ชุมนุม/ชมรมนักศึกษา      
  

๑ รอบการ 
ประเมิน  

๓๐    

๕.๓.๓  อาจารยที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา   
  

๑ รอบการ 
ประเมิน  

ไมเกิน ๑๐   ใหสวนราชการกําหนดสัดส วน
หนวยภาระงานตามความเหมาะ 
สม ทั้งนี้ 
ไมเกินกวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

๕.๔ 
 (๑)  

ภาระงานอ่ืนๆ  
งานท ี่ไดรับมอบหมายจากคณะหรือมหาวิทยาลัย  

  
-  

  
-  

 
 
 
ใหสวนราชการหรือมหาวิทยาล ัย 
แลวแตกรณี 
โดยความเห็นชอบของ ก.บ.บ. 
กําหนดหลักเกณฑการคิด 
หนวยภาระงาน  

  - กรรมการคุมสอบ   ๑ ชั่วโมง  ๑  

  - หัวหนาอาคาร  ๑ อาคาร/ 
๑ รอบการ 
ประเมิน  

๒๖  

  - กรรมการตรวจรับพัสดุ/ครุภัณฑ  ๑ งาน  ไมเกิน  
๒  

  - กรรมการจัดซื้อจัดจาง  ๑ งาน  ไมเกิน 
 ๒  

 

  - กรรมการตรวจนับครุภัณฑประจำป  ๑ งาน  ไมเกิน  
๑๓  

  
  

- ที่ปรกึษาหอพักนักเรียน/นักศกึษา  ๑ รอบการ 
ประเมิน  

๒๖  

  - ที่ปรึกษาประจำชั้น นักเรียน วมว.  ๑ รอบการ 
ประเมิน  

๒๖  
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  คณะกรรมการ อนุกรรมการ จัดการสอบเชน 
กรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศกึษา สอบ 
คัดเลือกบุคคลเขาทำงาน 
ประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
ประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง  
คิดหนวยภาระงานจากการปฏิบ ัติงาน  

    

      

 - ประธานกรรมการ  ๑ คร้ัง  ๘   

  - กรรมการและเลขานุการ  ๑ คร้ัง  ๘  

  - กรรมการและผูชวยเลขานุการ  ๑ คร้ัง  ๕  

  - กรรมการ  ๑ คร้ัง  ๔    

(๒)  การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของคณะหรือ 
มหาวิทยาลัย 

๑ ชั่วโมง  ๑  เฉพาะท่ีผ านการอนุมัติจากคณะ 
และ มีการพิจารณากําหนด
จํานวนหนวย ภาระงานที่ช ัดเจน 
กอนการปฏ ิบัติงาน  

(๓)  งานหรือกิจกรรมพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองคกร การเขารวมอบรม สัมมนา Km  
ทำวิจัยระยะสั้น 

๑ ชั่วโมง  ๑  คิดภาระงานตามที่ผูจัดกิจกรรม 
กําหนดและตองไดรบัอนุมัติจาก 
หัวหนาสวนราชการทั้งน้ีไมเกิน 
๑๓๐ ชั่วโมงตอรอบการ 
ประเม ิน 

(4) เพ่ิมเติม 
ภาระงานที่ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม 

 
1 เรื่อง/

งาน 

 
ไมเกิน 26 

ใหคณะกรรมการประจําสวน
งานกําหนดภาระงานโดยให
เทียบเคียงกับงานท่ีใกลเคยีงกัน
และตองมีคําสั่งหรือไดรบั
มอบหมายจากสวนงาน 

  

 

  

 

หมายเหตุ:  ภาระงานสอน ๑ รอบการประเมิน ใหคํานวณโดยใชระยะเวลา ๑๕ สัปดาห  

               ส วนภาระงานอ่ืนๆ ใหคาํนวณโดยใชจํานวนสัปดาหจริงตามรอบการประเมินน้ันๆ (๒๖ สัปดาห)  

      

  

 ติดตอสอบขอมูลรายละเอียดเพ่ิมไดที่งานบริหารบุคคล โทร.4423 

แกไขฉบับใหม วันท่ี 17 มิถุนายน 2565 


