
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
วาดวย  ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง  อาจารย  

 ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง  อาจารย  ผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   ศาสตราจารย ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  และมติสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี  ๒๕   กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงออกขอบังคับการ
กําหนดภาระงานทางวิชาการของบุคลากรตําแหนงวิชาการไว  ดังตอไปน้ี 
 

  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การกําหนดภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบดี”   หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “ภาระงานทางวิชาการ”   หมายความวา  ภาระงานการสอน  ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกาํหนดและภาระงานท่ีปรากฏเปนผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
   “ผูดํารงตําแหนง  อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย” 
หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 

  ขอ ๔  ผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตองมี
ภาระงานท้ังหมดไมนอยกวาสามสิบหาหนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ 
 

  ขอ ๕  วิธีคิด  ภาระงานท้ังหมด  ภาระงานสอน วิธีคํานวณภาระงานสอนและภาระงานดาน
อ่ืนๆ เปนจํานวนหนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  ใหจดัทําเปนประกาศมหาวทิยาลัยและแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ 

/ขอ ๖ ขาราชการ… 
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  ขอ ๖ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงดํารงตําแหนง  อาจารย  ตองมีภาระงาน
สอนข้ันตํ่าไมนอยกวารอยละส่ีสิบหาของภาระงานท้ังหมด  สวนภาระงานท่ีเหลือดานอ่ืนๆ  และสัดสวนภาระ
งานใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยและแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

  ขอ ๗ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย ตองมี
ภาระงานดังตอไปนี ้
            ๑)  ตองปฏิบัติงานไมนอยกวามาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าในฐานะอาจารยผูสอนใน
มหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวทิยาลัยกําหนด 

          ๒)  มีภาระงานท่ีปรากฏเปนผลงานทางวิชาการ ดงัตอไปนี ้
    (ก)  งานวจิยัท่ีไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ปละหน่ึงรายการ 

หรือ 
      (ข)  ตํารา หรือหนังสือท่ีไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดปละหนึ่ง
รายการ หรือ 
      (ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเทียบไดกับงานวิจยัตาม (ก) ปละหนึ่ง
รายการ หรือ 
     (ง) บทความทางวิชาการ ปละสองรายการ 
 

  ขอ ๘  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย  ตองมีภาระ
งาน ดังตอไปนี้ 
   ๑)  ตองปฏิบัติงานไมนอยกวามาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าในฐานะอาจารยผูสอนใน
มหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวทิยาลัยกําหนด 

   ๒) มีภาระงานท่ีปรากฏเปนผลงานทางวิชาการ ดังตอไปนี้ 
       (ก) งานวิจยัท่ีไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ปละสองรายการ  หรือ 

          (ข) ตําราหรือหนังสือท่ีรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดปละสอง
รายการ  หรือ  
          (ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเทียบไดกับงานวิจัยตาม(ก) ปละสองรายการ 
 

  ขอ ๙  ขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูดํารงตําแหนง  ศาสตราจารย  ตองมีภาระงาน 
ดังตอไปนี ้
   ๑)  ตองปฏิบัติงานไมนอยกวามาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าในฐานะอาจารยผูสอนใน
มหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวทิยาลัยกําหนด 

   ๒) มีภาระงานท่ีปรากฏเปนผลงานทางวิชาการ ดังตอไปนี้ 
/(ก) งานวจิัย... 



- ๓ – 
 

 (ก) งานวิจยัท่ีไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
ปละหนึ่งรายการ หรือ 
         (ข) ตํารา หรือหนังสือท่ีรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดปละสอง
รายการ หรือ  
         (ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเทียบไดกับงานวิจยัตาม (ก) ปละหน่ึงรายการ 
 

  ขอ ๑๐  การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ใหเปนไปตามเกณฑท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด ในเอกสารแนบทายประกาศ  ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหสภา
มหาวิทยาลัยจดัทําประกาศรายช่ือวารสารทางวิชาการ โดยพิจารณาจากวารสารท่ีมีกระบวนการกล่ันกรองโดย
ผูทรงคุณวุฒิ (peer review) และเปนวารสารท่ีไดรับการยอมรับในวงวชิาการแตละสาขา และใหมีการปรับปรุง
ขอมูลทุกๆ  ปการศึกษา  และแจงให ก.พ.อ. ทราบ 

 

ขอ ๑๑  ภาระงานสอนข้ันตํ่าตามขอ  ๗ (๑) ขอ  ๘ (๑) และขอ  ๙ (๑)  และการกําหนดสัดสวน 
ภาระงานดานตางๆ  ตามขอ ๗ (๒)  ขอ ๘ (๒)  และขอ ๙ (๒) รวมทั้งภาระงานดานอ่ืนๆ ใหจดัทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย  และแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

ขอ ๑๒  การกาํหนดภาระงานใหแกผูดํารงตําแหนงบริหาร  ใหลดหรือยกเวนภาระงานไดตาม 
ความเหมาะสม  โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  และแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

ขอ ๑๓  ในกรณีผูไดรับการตอเวลาราชการ เพื่อใหเปนไปตามขอ ๙ ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
ใหมีภาระงานตามหลักเกณฑในขอบังคับนี้  โดยเนนดานงานสอน  งานวิจยั  งานพฒันาองคความรูและงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืนเปนหลัก 
 

  ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ังเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
  ในกรณีท่ีมีปญหาเกีย่วของกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
 

        ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 

                        (ศาสตราจารยศุภมาศ   พนชิศักดิ์พัฒนา) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


	_การกำหนดภาระงานทางวิชาการผู้ดำรงตำแหน่ง

