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รายละเอียดการกรอกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประกอบการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน  บุคลากรสายวิชาการ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ก่าหนดภาระงานขั้นต ่า 35 ชั วโมงต่อสัปดาห ์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร ์ก่าหนดสัดส่วนภาระงานขั้นต ่า ดังนี ้

  กลุ่มเนน้งานสอน 
    

ภาระงาน 

เน้นงานสอน 

หมายเหตุ ร้อยละของ 
ภาระงานขั้นต  า 

หน่วยภาระงาน
ต่อสัปดาห ์

หน่วยภาระงาน
ต่อรอบประเมิน 

(1) สอน 65 22.75 341.25 คิด 15 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(2) วิจัยและงานวิชาการอื น 10 3.50 91.00 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(3) บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 3.50 91.00 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(4) อื นๆ 5 1.75 45.50 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

รวมภาระงานขั้นต  าแต่ละด้าน 90.00 31.50 568.75   

เพิ มภาระงาน(1) ถึง (4) เพื อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ขั้นต  า 35 ชั วโมงต่อสัปดาห ์ 

10 3.50 xxx 
คิด15 หรือ26สัปดาห/์รอบการ
ประเมิน 
ตามด้านที เพิ ม 

รวมภาระงานตามเกณฑ์ขัน้ต  า 100 35 xxx   

     กลุ่มเนน้งานวิจัยและงานวชิาการอื น 
    

ภาระงาน 

เน้นงานวิจัยและงานวิชาการอื น 

หมายเหตุ ร้อยละของ 
ภาระงานขั้นต  า 

หน่วยภาระงาน
ต่อสัปดาห ์

หน่วยภาระงาน
ต่อรอบประเมิน 

(1) วิจัยและงานวิชาการอื น 45 15.75 409.50 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(2) สอน 30 10.50 157.50 คิด 15 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(3) บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 3.50 91.00 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(4) อื นๆ 5 1.75 45.50 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

รวมภาระงานขั้นต  าแต่ละด้าน 90.00 31.50 703.50   

เพิ มภาระงาน(1) ถึง (4) เพื อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ขั้นต  า 35 ชั วโมงต่อสัปดาห ์ 

10 3.50 xxx 
คิด15 หรือ26สัปดาห/์รอบการ
ประเมิน 
ตามด้านที เพิ ม 

รวมภาระงานตามเกณฑ์ขัน้ต  า 100 35 xxx   

     

รายละเอียดการกรอกข้อมูล สามารถดไูด้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานแนบท้ายข้อบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
        ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016020908595286.pdf 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื องการก าหนดสัดส่วนภาระงานขั้นต  า ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

http://personal.sci.ubu.ac.th/Form/ก าหนดสัดส่วนภาระงานขั้นต  าของสายวชิาการ.pdf 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016020908595286.pdf
http://personal.sci.ubu.ac.th/Form/กำหนดสัดส่วนภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ.pdf
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กลุ่มเนน้งานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   

ภาระงาน 

เน้นงานบริการวิชาการและท าน ุ

หมายเหตุ ร้อยละของ 
ภาระงานขั้นต  า 

หน่วยภาระงาน
ต่อสัปดาห ์

หน่วยภาระงาน
ต่อรอบประเมิน 

(1) บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 45 15.75 236.25 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(2) สอน 30 10.50 273.00 คิด 15 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(3) วิจัยและงานวิชาการอื น 10 3.50 91.00 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(4) อื นๆ 5 1.75 45.50 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

รวมภาระงานขั้นต  าแต่ละด้าน 90.00 31.50 645.75   

เพิ มภาระงาน(1) ถึง (4) เพื อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ขั้นต  า 35 ชั วโมงต่อสัปดาห ์ 

10 3.50 xxx 
คิด15 หรือ26สัปดาห/์รอบการ
ประเมินตามด้านที เพิ ม 

รวมภาระงานตามเกณฑ์ขัน้ต  า 100 35 xxx   

กลุ่มเนน้งานบริหาร 
    

ภาระงาน 

เน้นงานบริหาร 

หมายเหตุ ร้อยละของ 
ภาระงานขั้นต  า 

หน่วยภาระงาน
ต่อสัปดาห ์

หน่วยภาระงาน
ต่อรอบประเมิน 

(1) อื นๆ 

  1.1 ด้านบริหาร 40 14.00 364.00 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

  1.2 อื นๆ 10 3.50 91.00 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(2) สอน 30 10.50 157.50 คิด 15 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(3) วิจัยและงานวิชาการอื น 10 3.50 91.00 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(4) บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 3.50 91.00 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

รวมภาระงานตามเกณฑ์ขัน้ต  า 100 35.00 794.50   

กลุ่มทั วไป 
    

ภาระงาน 

ทั วไป 

หมายเหตุ ร้อยละของ 
ภาระงานขั้นต  า 

หน่วยภาระงาน
ต่อสัปดาห ์

หน่วยภาระงาน
ต่อรอบประเมิน 

(1) สอน 40 14.00 210.00 คิด 15 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(2) วิจัยและงานวิชาการอื น 10 3.50 91.00 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(3) บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 3.50 91.00 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(2)+(3) 5 1.75 45.50 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

(4) อื นๆ 10 3.50 91.00 คิด 26 สัปดาห์/รอบการประเมิน 

รวมภาระงานขั้นต  าแต่ละด้าน 75.00 26.25 528.50   

เพิ มภาระงาน(1) ถึง (4) เพื อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ขั้นต  า 35 ชั วโมงต่อสัปดาห ์ 

25 8.75 xxx 
คิด15 หรือ26สัปดาห/์รอบการ
ประเมินตามด้านที เพิ ม 

รวมภาระงานตามเกณฑ์ขัน้ต  า 100 35 xxx   
 


