ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดภาระงาน และการคํานวณภาระงานของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
อางตามความในขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง อาจารย ผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดภาระงาน
และการคํานวณภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ”
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดภาระงานขั้นต่ํา
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฉบับลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ และประกาศอื่นที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดภาระงานหรือคํานวณภาระงานของ อาจารย ผูช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ ๓ ภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงวิชาการ ตองมีภาระงานทั้งหมดไมนอยกวาสามสิบหาหนวย
ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ ประกอบดวย
(๑) ภาระงานสอน
(๒) ภาระงานวิจัย งานพัฒนาองคความรูและงานวิชาการในลักษณะอื่น
(๓) ภาระงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๔) ภาระงานบริหาร
ขอ ๔ ภาระงานตาง ๆ กําหนดไวดังนี้
(๑) งานสอน หมายความวา งานสอนในรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรตาง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา งานกรรมการที่ปรึกษาหรือควบคุมโครงการพิเศษ รายวิชาปญหาพิเศษ รายวิชาคนควาอิสระ
ของนักศึกษา กรรมการวิทยานิพนธ และงานนิเทศนักศึกษา
(๒) งานวิจัย หมายความวา งานศึกษาคนควาอยางมีระบบ มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูล หลักการหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอน
หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น มีลักษณะเปนเอกสารที่มี
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมตามธรรมชาติของวิชา
/(๓) งานพัฒนา…

-๒(๓) งานพัฒนาองคความรู หมายความวา การผลิตผลงานทางวิชาการอยางมีระบบ มีหลักการ
มีการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ มีกําหนดระยะเวลา ผลงานวิชาการจะตองสอดคลองกับเนื้อหาทั้งหมดหรือ
สวนหนึ่งของรายวิชาหรือหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห สังเคราะหความรูที่เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถในการถายทอดวิชาความรูในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คําสอน หนังสือ บทความทางวิชาการ ตํารา หรือสื่อตาง ๆ ทั้งนี้ จะตองไดรับการกลั่นกรองเห็นชอบจาก
สาขาวิ ช า คณะ ตามลํ า ดั บ โดยผลงานทางวิ ช าการนั้ น ก อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ การเรี ย นการสอนและ
ความกาวหนาทางวิชาการ
(๔) งานวิชาการในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงานอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คําสอน หนังสือ บทความทางวิชาการ ตําราหรืองานวิจัย โดยปกติ หมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค
เช น เครื่ องจั กรกล ผลงานการสร างสิ่ งที่ มี ชี วิ ตพั นธุ ใหม วั คซี น สิ่ งก อสร าง ผลงานด านศิ ลป ซอฟแวร
คอมพิวเตอร ผลงานทางวิชาการที่บันทึกเปนภาพยนตร วิดิทัศน แผนบันทึกเสียง หรือแผนบันทึกภาพและเสียง
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอนั้นจะตองประกอบดวยคําอธิบายชี้ใหเห็นวา งานดังกลาวทําใหเกิด
ประโยชน ต อ ความก าวหน า ทางวิ ช าการ หรื อ เสริ ม สร า งองค ค วามรู ห รื อ ให วิ ธี ก ารที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ
สาขาวิชานั้นและแสดงถึงความสามารถบุกเบิกในสาขาวิชานั้น ผลงานที่มุงผลเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจน
หรือมีหลักฐานรายละเอียดอื่น ๆ ประกอบใหเห็นคุณคาของผลงาน
(๕) งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายความวา ภาระงานดาน การ
บริการวิชาการทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาระงานดานกิจการนักศึกษา และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
(๖) ภาระงานบริหาร หมายความวา ภาระงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารระดับ
ตาง ๆ ตั้งแตอธิการบดี รองอธิการบดี ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบัน สํานัก คณบดีและรองคณบดี
หั ว หน า สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี หั ว หน า สํ า นั ก งานคณบดี หั ว หน า สํ า นั ก งานผู อํ า นวยการสํ า นั ก สถาบั น
ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน ประธานสาขาวิชา หัวหนาศูนยที่สังกัดคณะ สํานัก สถาบัน และใหรวมถึงการ
ปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ กรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.)
กรรมการประจําคณะ สํานัก สถาบัน สภาคณาจารยและขาราชการ
ขอ ๕ ภาระงานสอน เปนภาระงานหลักของผูดํารงตําแหนงวิชาการ อาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ ๔๕ หรือ ๑๖ หนวยชั่วโมง/
สัปดาห/ภาคเรียนปกติ กรณีที่ภาระงานสอนไมครบอาจใชภาระงานอื่นมาชดเชยได ทั้งนี้ตองเปนไปตามความ
เห็นชอบของประธานสาขาวิชาและคณบดี และในกรณีจําเปนอยางยิ่งผูดํารงตําแหนงอาจารย อาจมีงานสอน
รอยละรอยหรือไมนอยกวาสามสิบหา หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ โดยไมตองมีภาระงานดานอื่นได
ตามความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาและคณบดี
/กรณี ของผูดาํ รง…

-๓กรณี ของผูดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย นอกจาก
ภาระงานสอนตามวรรคแรกแลวจะตองมีภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการเปนไปตามขอ ๗ ขอ ๘ และ
ขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๖ การคํานวณภาระงานสอน กําหนดไวดังนี้
๖.๑ ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี
(๑) สอน ๑ รายวิชา (หลายหมูเรียน) คิดภาระงาน ๒.๕ เทา ของจํานวนหนวยตอ
ชั่วโมงที่ทําการสอน/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ สําหรับนักศึกษาไมเกิน ๔๕ คน ถานักศึกษาเกิน ๔๕ คน ให
คิดเพิ่มอีกคนละ ๐.๐๔ เทา (มาจาก ๒/๔๕)
(๒) สอน ๒ รายวิชาขึ้นไป คิดภาระงาน ๓.๐ เทา ของจํานวนหนวยตอชั่วโมงที่ทําการ
สอน/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ สําหรับนักศึกษาไมเกิน ๔๕ คน ถานักศึกษาเกิน ๔๕ คน ใหคิดเพิ่มอีกคนละ
๐.๐๕ เทา (มาจาก ๒.๕/๔๕)
(๓) การสอนรายวิชาโครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ การคนควาอิสระ หรือรายวิชาลักษณะ
คลายกันในระดับปริญญาตรี ผูรับผิดชอบรายวิชาใหคิดภาระงานเทากับ (๐.๕ x จํานวนหนวยกิต) หนวย
ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ อาจารยที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ การคนควาอิสระ ฯลฯ ใหคิด
เทียบภาระงานเทากับ (๐.๔ x จํานวนหนวยกิต) หนวยชั่วโมง/โครงการ/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ โดยใหคิดได
เพียงครั้งเดียว
(๔) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาอื่นในลักษณะคลายกัน ใหผูรับผิดชอบ
รายวิชามีภาระงานตามจํานวนหนวยกิต/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ สําหรับนักศึกษาไมเกิน ๔๕ คน ถาจํานวน
นักศึกษาเกิน ๔๕ คน ใหคิดภาระงานเพิ่มเทากับ (จํานวนหนวยกิต/๔๕) หนวยชั่วโมง/ สัปดาห/ คน/สัปดาห/
ภาคเรียนปกติ
(๕) ภาระงานอาจารยนิเทศในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพใหภาระงานเทากับ (๐.๘
x วัน) หนวยชั่วโมง/ สัปดาห/ภาคเรียนปกติ (ออกนิเทศ ๑ วัน มีภาระงานเทากับ ๑๒ หนวยชั่วโมง, ๐.๘ มา
จาก ๑๒/๑๕ )
(๖) ภาระงานสอนตาม (๑) (๒) (๓) กรณีที่มีผูรับผิดชอบมากกวา ๑ คน ใหคิดภาระงาน
ตามสัดสวนที่ไดปฏิบัติงานจริง
๖.๒ ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) สอน ๑ รายวิชา คิดภาระงาน ๓ เทาของจํานวนหนวยกิต หนวยชัว่ โมง/ สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
(๒) สอน ๒ รายวิชาขึ้นไป คิดภาระงาน ๔ เทาของจํานวนหนวยกิต หนวยชั่วโมง/
สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
/(๓) การทําหนาที่...

-๔(๓) การทําหนาที่เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ใหคิด
ภาระงานเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนครบ ๑๒ หนวยกิต ตอนักศึกษา ๑ คน ดังนี้
ประธานกรรมการคิดภาระงาน ๒ หนวยชั่วโมง/คน/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
กรรมการคิดภาระงาน ๑ หนวยชั่วโมง/คน/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
วิทยานิพนธ ๑ เรื่องใหมีประธาน ๑ คน และกรรมการไดไมเกิน ๒ คน หากเกินกวา ๒ คน
ใหคิดภาระงานตามสัดสวนที่ปฏิบัติจริง การคิดภาระงานใหคิดไดเพียงภาคเรียนเดียว
จํานวนนักศึกษาที่อาจารยแตละคนรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบของ
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ และ/หรือระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๔) กรรมการสอบวิทยานิพนธแตละคนใหคิดภาระงาน ๐.๒ หนวยชั่วโมง/ครั้ง/
สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
ขอ ๗ การคิดภาระงานวิจัย พัฒนาองคความรูและงานวิชาการในลักษณะอื่น ใหคณะกรรมการ
บริหารวิชาการหรือคณะกรรมการสถาบันวิจัยเปนผูกําหนดคาของภาระงาน โดยใหพิจารณาถึงปริมาณและ
คุณภาพของผลงาน ความกาวหนาทางวิชาการ การไดรับการยอมรับในสาขาวิชาชีพ โดยพิจารณาจากการ
ตีพิมพและการเผยแพรในวารสารที่ไดรับการยอมรับ การไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานทางวิชาการ การ
ไดรับรางวัลอื่นๆ ผลงานดังกลาวใหคิดเปนภาระงานไดเพียงครั้งเดียว
ขอ ๘ งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กําหนดเปนภาระงานดังนี้
(๑) การทํางานบริการวิชาการและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คิดภาระงานจากจํานวน
ชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง คิดเปนภาระงานจํานวนชั่วโมง x ๑/๑๖ หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
(๒) การเปนคณะกรรมการคณะทํางานประชุมหรือปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเปนครั้งคราว
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ชั่วโมงใหคิดเปนภาระงานจํานวนชั่วโมง x ๑/๑๖ หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
(๓) การเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาคิดเปนภาระงาน ๑/๔๕ x จํานวนนักศึกษา x ๑/๑๖
หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ แตทั้งนี้รวมแลวตองไมเกิน ๔ หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
ขอ ๙ ภาระงานบริหารของผูดํารงตําแหนงบริหาร คิดภาระงานดังนี้
(๑) อธิการบดี คิดเปนภาระงาน ๓๕ หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
(๒) รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก หรือหัวหนาสวนงานภายในเทียบเทา
คณะ คิดเปนภาระงานรอยละ ๖๐ หรือ ๒๑ หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
(๓) รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการกอง หัวหนา
สํานักงานคณบดี หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน สํานัก หรืองานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ กําหนดเปนภาระงานรอยละ ๔๐ หรือ ๑๔ หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
/(๔) หัวหนางาน...

-๕(๔) หัวหนางาน ประธานสาขาวิชา ผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน สํานัก หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นมีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาศูนยที่สังกัดหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก คิด
ภาระงานรอยละ ๓๐ หรือ ๑๐.๕ หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
(๕) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการคณะต า งๆ ที่ แ ต ง ตั้ ง โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คิดภาระงานรอยละ ๒๐ หรือ ๗ หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
(๖) กรรมการบริหารวิชาการ กรรมการประจําคณะ กรรมการประจําสถาบัน สํานัก รองประธาน
สภาคณาจารยและขาราชการ คิดภาระงานรอยละ ๑๕ หรือ ๕ หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ
บุคคลที่ดํารงตําแหนงบริหาร (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) มากกวา ๑ ตําแหนง ใหคิด
ภาระงานบริหารที่มีสัดสวนสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว
ขอ ๑๐ การคํานวณภาระงานของผูขอตอเวลาราชการ ใหคิดเฉพาะภาระงานสอนและภาระงานวิจัย
พัฒนาองคความรู และงานวิชาการในลักษณะอื่นเทานั้น และตองมีผลงานวิชาการตามเกณฑในขอ ๕ (๕)
แหงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

(นายปญญา มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

