
 
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

เรื่อง ภาระงานของของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย คณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

******************************* 

 

 การกําหนดเกณฑภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเปนมาตรฐานใหเหมาะสมกับ

การปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตาแหนงทางวิชาการ ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพื่อใหเปนไปตามพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัยท่ีไดกําหนดไวในมาตรา ๗ และ

มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ และสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี วาดวย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 อาศัยอานาจ ตามมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓ จึงกําหนดมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย จึงออกประกาศไวดังนี ้ 

 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ภาระงานของของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย คณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2563”  

 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหบังคับใชตั้งแตภาคการศกึษา ที ่๑/๒๕๖๓ เปนตนไป  

 ขอ ๓ ในขอบังคับนี ้ 

“ผูบริหาร” หมายถึง คณบด ีรองคณบดี ผูชวยคณบดี และประธานหลักสูตร 

“ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ” หมายถึง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย      และ

ศาสตราจารย  

(ราง) 



๒ 

 

“อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว  ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาของหลักสูตร 

    “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาท่ีในการบริหาร

และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคณุภาพ การติดตามประเมินผลและ

การพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวาหนึ่งหลักสูตรในเวลาเดียวกัน

ไมได ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบไดอีกหนึ่งหลักสูตร โดย

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ตองจบการศึกษาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ตรง

หรือสัมพันธกับหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ประจําอยู และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน ๒ 

คน 

 “ภาระงานสอน” หมายถึง การถายทอดองคความรูท่ีครอบคลุมการสอนทุกประเภทที่กําหนดไวใน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เชน งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุม

วทิยานิพนธ เปนตน งานสอนในรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรทุกประเภท ของคณะสาธารณสุขศาสตร โดย

ครอบคลุมการสอนทุกประเภท ไดแก การสอนแบบบรรยาย การสอนปฏิบัติการ การทําวิทยานิพนธ สาร

นิพนธของนักศึกษา วิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ นิเทศงาน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสอน  

 “ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน” หมายถึง งานศึกษาคนควาอยางมีระบบตามกระบวนการ วิธี

วิจัย เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมหรือตอยอดองคความรูเดิมที่จะนําไปสูการประยุกตในดานตาง ๆ ทั้งนี้ รวมถึง

การวิจัยตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และการวิจัยพัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และ

ชุมชนทองถิ่น เพ่ือแกปญหา เชิงเทคนิค และวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหาร

จัดการ รวมถึง งานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคล ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

“ภาระงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและคณะ” หมายถึง การทํางานที่สอดคลองกับ 

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามนโยบายของทางราชการ ซึ่งคณาจารยจะตองปฏิบัติตามที่คณะและ 

มหาวิทยาลัยมอบหมาย (Objective and Key Results: OKR) และใหทําขอตกลงภาระงานดังกลาวกับ 

คณบดี หรือตามที่อธิการบดีมอบหมายแลวแตกรณ ี 



๓ 

 

“หมูเรียนปกติ” หมายถึง หมูเรียนของหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอน  เปนไปตาม

แผนการเรียนท่ีหลักสูตรหรือสาขาวิชากําหนด โดยมีจํานวนนักศึกษาแรกเขาในสายสังคมศาสตรตั้งแต ๒๕ คน

ขึ้นไป และสายวิทยาศาสตรตั้งแต ๒๐ คนขึ้นไป 

“หมูเรียนพิเศษ” หมายถึง หมูเรียนของหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอน เปนไปตาม

แผนการเรียนที่หลักสูตรหรือสาขาวชิากําหนด โดยมีจํานวนนักศึกษาแรกเขาในสายสังคมศาสตรนอยกวา ๒๕ 

คน และสายวิทยาศาสตรนอยกวา ๒๐ คน  

“หมูพิเศษ” หมายถึง หมูเรียนของหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอน  นอกเหนือ

แผนการเรียนที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากําหนด และเปนหมูพิเศษที่หลักสูตรหรือสาขาวิชา ขอเปดดําเนินการ

เรียนการสอน โดยเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม - ราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗  หมวด ๕ ขอ ๓๐ และ

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑   

“หลักสูตรระยะสั้น” หมายถึง หลักสูตรที่มีวัตถุประสงคการเรียนรูใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ

ในงานหรือกิจกรรมเฉพาะอยางที่ตอบสนองความตองการเฉพาะ มีผลการเรียนรูที่ชัดเจน ประเมินผลการ

เรียนรูไดทันที เปนหลักสูตรที่มีลักษณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การทํางาน เสริมสรางสมรรถภาพ ของคนวัย

ทํางานและอาชีพ สรางคุณคาเพ่ิมใหกับตัวเองและสังคมได ละไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

“ชั่วโมงปฏิบัติงาน” หมายถึง หนวยชั่วโมงปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดโดยผานการ คํานวนตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  

“หนวยงานตนสังกัด” หมายถึง อาจารยสังคณะสาธารณสุขศาสตร  

ขอ ๕ กําหนดกรอบภาระงานของคณาจารย ตองมีภาระงานขั้นต่ําไมนอยกวา ๓๕ ชั่วโมง ปฏิบัติงาน 

โดยมีภาระงานประกอบไปดวย  

๕.๑ ภาระงานสอน 

 (๑) ในหนึ่งภาคการศึกษาตองมีภาระงานสอนขั้นต่ํา ไมนอยกวา ๑๘ ชั่วโมงปฏิบัติงาน ตอสัปดาห  

 (๒) กรณีที่ภาคการศึกษาใดมีภาระงานสอนขั้นต่ํานอยกวา ๑๘ ชั่วโมงปฏิบัติงานตอสัปดาห ใหทํา

ขอตกลงกับทางคณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือกําหนดใหปฏิบัติงานอื่นทดแทน ทั้งนี้ตอง ดําเนินการทําขอตกลง

กอนที่จะเปดภาคการศึกษา  

 ๕.๒ ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน  

ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตองมีภาระงานที่ปรากฎเปนผลงานทางวิชาการอยางนอย หนึ่งรายการ

ตอปการศึกษา โดยลักษณะของผลงานทางวิชาการตองสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  ที่

บังคับใชอยูในปจจุบัน หรอืที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต 



๔ 

 

๕.๓ บุคคลที่ไดรับมอบหมายและแตงตั้งเปนผูบริหารใหปฏิบัติภาระงานเฉพาะทางดานงานสอนและ

งานบริหาร ดังนี ้

(๑) กรณีดํารงตําแหนง คณบดี กําหนดใหมีภาระงานขั้นต่ําดานงานสอน หรืองานวิจัยหรืองาน

วิชาการอ่ืนรวมกันไมนอยกวา ๖ ชั่วโมงภาระงานตอสัปดาห และใหปฏิบัติหนาที่ ในงานบริหารตาม

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(๒) กรณีดํารงตําแหนงรองคณบดี กําหนดใหมีภาระงานข้ันต่ําดานงานสอน หรืองานวิจัยหรืองาน

วิชาการอื่น รวมกันไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมงภาระงานตอสัปดาห และใหปฏิบัติหนาที่ในการบริหารงานตาม

วตัถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารใหแยกประเมินจากผูดํารงตําแหนงทางวิชาการทั่วไป 

๕.๔ ภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะสาธารณสุขศาสตร ประกอบไปดวย 

 (๑) การจัดตั้งหนวยฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  

 (๒) การมีสวนรวมและเปนคณะกรรมการในการเขารับการตรวจประเมินคณะ ตามมาตรฐาน

สํานักงานสีเขียว (Green Office Standard) ของกรมสนับสนุนคุณภาพสิ่งแวดลอม  

 (๓) การจัดตั้งวไลยอลงกรณคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 (๔) การจัดตั้งคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 (๕) การดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายตามแผนงาน/โครงการตามปงบประมาณ

ของคณะสาธารณสุขศาสตร  

 (๖) การดําเนินการจัดทําและเปดหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน ทั้ง หลักสูตรแบบ Degree 

และ Non-Degree 

(๗) การดําเนินการโครงการบมเพาะผูประกอบการรุนใหม (Start-Up) คณะสาธารณสุขศาสตร 

ขอ ๖ หลักเกณฑการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานใหเปนไปตามภาคผนวกแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๗ ใหอาจารยประจําทําคํารับรองการปฏิบัติงานกับหนวยงานตนสังกัด อยางนอย ๑๕ วัน กอนเปด

ภาคการศึกษา ปงบประมาณละ ๒ รอบ รอบที่ ๑ เดือน ตุลาคม และรอบที ่๒ เดือน เมษายน 

ขอ ๘ ภาระงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามนโยบายของทางราชการ นอกจากนี้ ใหปฏิบัติ

ตามที่ทําขอตกลงภาระงานดังกลาวกับคณบดี  

 ขอ ๙ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร คณะและมหาวิทยาลัยอาจกําหนดภาระงานสอน หรือภาระงานอ่ืน

ที่แตกตาง ไปจากขอที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ได โดยใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย พันธกิจของ

คณะ และเปนไปตามมาตรฐานองคกรวิชาชีพ  



๕ 

 

 ขอ ๑๐ คณาจารยตองปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย หรือที่คณะและมหาวิทยาลัย

มอบหมาย   

 ขอ ๑๑ ใหคณบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให

คณบดเีปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  

 

ประกาศ ณ วันที่        กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

 

 

                                                                 (ผูชวยศาสตราจารยอารีย สงวนชื่อ) 

                                                                    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

ภาคผนวก 

รายละเอียดแนบทายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

เรื่อง วิธีคิดภาระงานของของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย คณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

……………………………….. 

 

๑. หลักเกณฑการคิดชั่วโมงปฏิบตัิงานการสอนตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 

 

๑.๑ ภาระงานสอน หมายถึง การถายทอดองคความรูที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภทที่กําหนดไว    

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไดแกการสอนเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ การสอนแบบบรรยาย การสอน

ปฏิบัติการ การควบคุมวิทยานิพนธ การสอนวิชาสัมมนา การสอนวิชาปญหาพิเศษ การสอนในรายวิชา             

ที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยหรือโครงการพิเศษ การนิเทศงานการฝกงาน การนิเทศสหกิจศึกษา การนิเทศ    

การฝกประสบการณวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการสอน  การคิดชั่วโมงปฏิบัติงานการสอนจะ

คิดใหในกรณทีี่อาจารยผูสอนไดดําเนินการตามนี ้

(๑) สงมคอ. ๓ หรือ มคอ. ๔  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 (๒) รายละเอียดของ มคอ.๓ ปรากฏวิธีการจัดการเรียนรู การสอนเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ 

 (๓) สงผลการเรียน และ มคอ.๕ หรือ มคอ. ๖ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 (๔) แนบหลักฐานหรือสิ่งบงชี้ที่บงบอกถึงผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดจากวิธีการจัดการ

เรียนรูการสอนเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ 

 (๕) หากไมมีการปฏิบัติตามขอ ๑-๔ จะไมคิดชั่วโมงปฏิบัติงานการสอนตอภาคการศึกษาให 

 (๖) ภาระงานสอนท่ีสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ใหใชสําหรับการประเมินในรอบท่ี ๑ ระหวาง

เดือนตุลาคม - มีนาคมของปถัดไป และภาระงานสอนในภาคการศึกษาที ่๒ ใหใชสําหรับการประเมินในรอบที่ 

๒ ระหวางเดือน เมษายน-กันยายน 

 (๗) อาจารยทุกคนตองรับผิดชอบภาระงานสอน  ในหลักสูตรท่ีตนสังกัดใหเต็มตามจํานวน

ชั่วโมงปฏิบัติงานการสอนตอสัปดาหกอน กรณทีี่มีภาระงานสอนในหลักสูตรของตนไมครบตามเกณฑภาระงาน 

ขั้นต่ํา จึงจะสามารถรับภาระงานสอนจากหลักสูตรอื่น หรืองานศกึษาทั่วไปเพ่ิมเติมได  

 (๘) กรณีที่ภาระงานสอนของอาจารยไมครบตามเกณฑที่กําหนด สามารถนําภาระงานสอน                

วันเสาร-อาทิตย  หรือภาระงานสอนหลักสูตรระยะสั้น มาคิดเปนภาระงานสอนได  

 (๙) รายวิชาใดที่ไดรับคาตอบแทนในการสอน หรือรายวิชาใดที่นําไปเบิกคาตอบแทนเกินภาระ

งานจะไมสามารถนํามาใชคิดภาระงานสอนได 



๗ 

 

(๑๐) สําหรับบุคคลที่ไมยื่นแบบประเมินตามกําหนดใหถือวาไมประสงคที่จะรับการประเมิน 

โดยใหมผีลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง 

๑.๒  การคิดชั่วโมงปฏิบัติงานการสอนตอสัปดาหตอภาคการศกึษาในระดับปริญญาตร ี มีวิธีคิด ดังนี ้

ตารางที่ ๑ การคดิจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสอนในหลักสูตรตาง ๆ ระดับปริญญาตรี 

ประเภท จํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติงานตาม

ตารางสอน 

ภาระงาน 

หลักสูตรอบรมระยะสั้น สําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย ๑ ๒ 

หลักสูตรอบรมระยะสั้น สําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาตางประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองภาษา 

๑ ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี 

-สําหรับหลักสูตร ท่ีสอนเปนภาษาไทย และหลักสูตรที่ สอนเปน

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือ

หลักสูตรสองภาษาที่สอนโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย

ประจําหลักสูตรนั้น ๆ 

 

๑ 

 

 

๒ 

 

หมูเรียนพเิศษ  

-ระดับปริญญาตรีที่สอนเปนภาษาไทยทุกหลักสูตร 

-ในกรณีที่อาจารยของมหาวิทยาลัยฯ จังหวัดปทุมธานี ตองเดินทางไป

สอนที่มหาวิทยาลัยฯ จังหวัดสระแกว 

 

 ๑ 

๑ 

 

๒  

๓ 

หมูเรียนพเิศษ  

-ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ สอนภาษาอังกฤษ หรือสอนเปน

ภาษาตางประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองภาษา สอน

โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารยประจําหลักสูตรนั้น ๆ 

-ในกรณีที่อาจารยประจําหลักสูตรอ่ืนไปสอนในหลักสูตรดังกลาว 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

๒ 

 

 

๓ 

หมูพิ เศษ ระดับปริญญาตรีสําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย

ดําเนินการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยฯ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

สระแกว ท้ังนี้ไมเกิน ๒ หมูเรียน 

๑ 

 

 

๒ 

 

 

หมูพิเศษ ระดับปริญญาตรีสําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ

ดําเนินการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยฯ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

สระแกว ท้ังนี้ไมเกิน ๒ หมูเรียน 

๑ 

 

๒ 

 

 

ผูประสานงานรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย   ๑ ๑ 



๘ 

 

หมายเหต ุ  

 ๑) การสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้นทุกหลักสูตร ไมสามารถนํามาใชเปนฐานในการคํานวณเพ่ือใช

ในการเบิกคาสอนเกินภาระงานได     

 ๒) ในกรณมีีผูสอนหลายคนใหคํานวณตามสัดสวนที่รับผิดชอบ  

 ๓ ) การสอนมากกวาหนึ่งรายวิชาตอภาคการศึกษา ใหสามารถนับเพิ่มจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน

การสอนไดในรายวิชาที่ ๒ เปนตนไป วิชาละ ๒ ชั่วโมงปฏิบัติงานตอสัปดาห และใหคิดไดไมเกิน ๓ รายวิชา 

 ๔) สําหรับรายวิชาที่เปนหมูเรียนพิเศษ ไมสามารถนํามาคิดเปน 

              ๑) ภาระงานรายวิชาเพ่ิม              

              ๒) ฐานในการคํานวณเพ่ือใชในการเบิกคาสอนเกินภาระงาน 

              ๓) คาสอนเกินภาระงาน 

๕) การเปดสอนรายวิชาหรือเปดหมูพิเศษในภาคฤดูรอนใหนับเปนภาระงานของภาคการศึกษา

ถัดไป 

๖) กรณีที่หมูเรียนมีนักศึกษาสายสังคมศาสตรลงทะเบียนเรียนมากกวา ๕๑ คนข้ึนไป และสาย

วิทยาศาสตรลงทะเบียนเรียนมากกวา ๔๑ คนขึ้นไป ใหคิดชั่วโมงปฏิบัติงานตอสัปดาหเพ่ิมอีกหมูเรียนละ ๒ 

ชั่วโมงปฏิบัติงานตอสัปดาหตอภาคการศกึษา  

 ๗) เกณฑการสอนรายวิชาซึ่ งอาจารยไม ไดทําหนาท่ีการสอนโดยตรงแตทําหนาที่ เปน                     

ผูประสานงานรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารยผูประสานงานรายวิชาทําหนาที ่        

อํานวยความสะดวกแกผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังเขาฟงการสอน สรุปและทบทวนบทเรียนใหนักศึกษา คุมสอบ 

จัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ทั้งนี้ผูทําหนาที่อาจารยประสานงานรายวิชา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองผาน

การพิจารณาจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการจัดทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

    ๘) เกณฑการคิดชั่วโมงปฏิบัติงานการสอน รายวิชาโครงงานหรือปญหาพิเศษหรือสารนิพนธ  

หรืออ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลายกัน ใหคิดภาระงานตามจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ โดยนักศึกษา ๑ คน คิดเปน 

๐.๘ ชั่วโมงปฏิบัติงานท้ังนี้เมื่อรวมกันแลวไมเกิน ๑๐ ชั่วโมงปฏิบัติงาน และตองมีคําสั่งแตงตั้งอยางเปน

ทางการจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 

๙) เกณฑการคิดชั่วโมงปฏิบัติงานการสอนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ วิชาการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา และสหกิจศึกษาใหคิดภาระงานตามจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบในการนิเทศและใหคําปรึกษา 

โดยนักศึกษา ๑ คน คิดเปน ๐.๗ ชั่วโมงปฏิบัติงาน ทั้งนี้เมื่อรวมกันแลวไมเกิน ๕ ชั่วโมงปฏิบัติงาน ยกเวน 

รายวิชาการฝกสอน หรือวิชาการปฏบิัติการสอนในสถานศกึษาของคณะครุศาสตรใหคิดภาระงานโดยนักศึกษา 

๑ คน คิดเปน ๐.๘ ชั่วโมงปฏิบัติงาน ทั้งนี้เมื่อรวมกันแลวไมเกิน ๑๐ คน ๘ ชั่วโมงปฏิบัติงาน และตองมีคําสั่ง



๙ 

 

แตงตั้งอยางเปนทางการจากคณะหรือมหาวิทยาลัย ในกรณีที่อาจารยนิเทศกไดรับคาตอบแทนการนิเทศแลว

ไมสามารถนํามาคิดภาระงานได 

๑๐) เกณฑการคิดภาระงานสอนที่มีอาจารยสอนรวมหรือสอนเปนทีม ใหคิดตามสัดสวนที่ปฏิบัติงาน

จริง ทั้งนี้ตองแนบหลักฐานการแสดงสัดสวนจํานวนชั่วโมงการสอนที่รับผิดชอบ และไมสามารถนํามาใชเปน

ฐานในการคํานวณเพ่ือใชในการเบิกคาสอนเกินภาระงานได 

๑๑) เกณฑการคิดภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน คิดภาระงานไมเกิน ๕ ภาระงาน ตอหมู

เรียน และคิดไดไมเกิน ๒ หมูเรียน โดยแนบหลักฐานรายงานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

๑๒) เกณฑการคิดภาระงานสอนของอาจารยจะนับเปนภาระงานสอนเฉพาะในรอบของการประเมิน

เทานั้น และในกรณีที่สอนเกินภาระงานไมสามารถนําไปสะสม หรือนําไปนับเปนภาระงานของการประเมินใน

รอบอื่นได 

๑.๓  การคิดชั่วโมงปฏิบัติงานการสอนตอสัปดาห ตอภาคการศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีวิธีคดิ ดังนี้ 

 

ตารางที่ ๒ การคดิจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสอนในหลักสูตรตาง ๆ ระดับบัณฑิตศกึษา 

 

ประเภท จํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติงาน 

ภาระงาน 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย ๑ ๓ 

ระดับปริญญาโท  

หลักสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ  หลักสูตร

นานาชาติ  หลักสูตรสองภาษา 

๑ ๔ 

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย ๑ ๔.๕ 

ระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรสองภาษา 

๑ ๕ 

เกณฑการคิดชั่วโมงปฏิบัติงานของรายวิชาคนควาอิสระ ในระดับ

บัณฑิตศึกษา สําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย คิดจํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติงานของกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระตอ ๑ หัวขอเรื่องตอ

ภาคการศึกษาปกติดังนี้ 

              ประธาน 

              กรรมการ  

 

 

 

 

๒ 

๑ 

 

 

 

 

๒.๕ 

๒ 



๑๐ 

 

เกณฑการคิดชั่วโมงปฏิบัติงานของรายวิชาวิทยานิพนธ ในระดับ

บัณฑิตศึกษา สําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย คิดจํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติงานของกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตอ ๑ หัวขอเรื่องตอ       

ภาคการศกึษาปกติดังนี ้

        ระดับปริญญาโท 

        ประธาน 

        กรรมการ 

        ระดับปริญญาเอก 

        ประธาน 

        กรรมการ 

 

 

 

 

 

๓ 

๒ 

 

๔ 

๓ 

 

 

 

 

 

๓ 

๒.๕ 

 

๔.๕ 

๔ 

 

ประเภท จํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติงาน 

ภาระงาน 

เกณฑการคิดชั่วโมงปฏิบัติงานของรายวิชาคนควาอิสระ ในระดับ

บัณฑิตศึกษา สําหรบัหลักสตูรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ 

หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา คิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของ

กรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระตอ ๑ หัวขอเรื่องตอภาคการศึกษา

ปกติดังนี ้

              ประธาน 

              กรรมการ  

 

 

 

 

 

๒ 

๑ 

 

 

 

 

 

๓ 

๒.๕ 

เกณฑการคิดชั่วโมงปฏิบัติงานของรายวิชาวิทยานิพนธ ในระดับ

บัณฑิตศึกษา สําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ 

หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา คิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอ ๑ หัวขอเรื่องตอภาคการศึกษาปกติ

ดังนี้ 

        ระดับปริญญาโท 

        ประธาน 

        กรรมการ 

        ระดับปริญญาเอก 

        ประธาน 

        กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

๓ 

๒ 

 

๔ 

๓ 

 

 

 

 

 

 

๔ 

๓.๕ 

 

๕ 

๔.๕ 



๑๑ 

 

หมายเหต ุ  

๑) ทั้งนี้ใหนํามาคิดชั่วโมงปฏิบัติงานไดไมเกิน ๕ หัวขอเรื่องตอหนึ่งปการศึกษาและนํามาคิดจํานวน

ชั่วโมงปฏิบัติงานได ๒ ภาคการศึกษาปกติ เม่ือหัวขอเรื่องทีค่ิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไปแลว และนักศึกษาไม

สําเร็จการศกึษาภายในกําหนด จะไมสามารถนําหัวขอเรื่องนั้นมาคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไดอีก 

๒) เกณฑการคิดชั่วโมงปฏิบัติงานการสอนที่มีอาจารยสอนรวมหรือสอนเปนทีม ใหคิดตามสัดสวนที่

ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ตองแนบหลักฐานการแสดงสัดสวนจํานวนชั่วโมงการสอนท่ีรับผิดชอบ และไมสามารถ

นํามาใชเปนฐานในการคํานวณเพ่ือใชในการเบิกคาสอนเกินภาระงานได 

๓) กรณีที่สอนมากกวาหนึ่งรายวิชาตอภาคการศึกษา ใหสามารถนับเพิ่มจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไดใน

รายวิชาที่ ๒ เปนตนไปวิชาละ ๓ ชั่วโมงปฏิบัติงานตอสัปดาห และใหคิดไดไมเกิน ๒ รายวิชา 

 

๒.  หลักเกณฑการคิดชั่วโมงปฏิบตังิานวิจัยและงานวิชาการอื่น 

๒.๑ ผลงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ที่ขอรับการคิดภาระงานตองมีมาตรฐานตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. 

กําหนด การพิจารณาชั่วโมงปฏิบัติงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ใหสงผลงานที่ขอรับการประเมินใหสอดคลอง

กับตําแหนงทางวิชาการที่ตนดํารงอยู 

 ๒.๒ ผลงานแตงและงานเรียบเรียงเอกสาร หมายถึง ผลงานการแตง เรียบเรียงเอกสารที่เก่ียวของกับ

การสอนที่รับผิดชอบ ในที่นี้เปนภาระงานรวมของผูแตง เรียบเรียง หากมีผูรวมเขียนมากกวา ๑ คน กําหนดให

ถวงน้ําหนักตามสัดสวนภาระงานของอาจารยประจําแตละคนท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ตารางที่ ๓ การคดิจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของผลงานแตง เรียบเรียงท่ีพิมพขึ้นเปนครั้งแรก 

 

ประเภท หนวยนับ จํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติงาน 

เอกสารประกอบการสอนที่แตงเปนภาษาไทย ๑ เรื่อง ๗ 

เอกสารประกอบการสอนที่แตงเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ ๑ เรื่อง ๑๐ 

หนังสือ หรือ ตํารา ที่แตงเปนภาษาไทย ๑ เรื่อง ๒๐ 

หนังสือ หรือตํารา ที่แตงเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางปรเทศ ๑ เรื่อง ๒๕ 

หมายเหตุ :  ๑)  กรณีที่มีผูดําเนินการหลายคนใหคิดตามสัดสวนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตองแนบหลักฐาน        

การแสดงสัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน 

                  ๒) กรณีที่เปนงานแกไขปรับปรุง ตองมีการแกไขหรือปรับปรุงมากกวารอยละ ๓๐ ใหคิดภาระงาน 

เปนสัดสวนของปริมาณงานที่ไดปรับปรุง และคิดไดไมเกินครึ่งหนึ่งของงานพิมพครั้งแรก 



๑๒ 

 

                 ๓) เอกสารประกอบการสอน อนุญาตใหยื่นขอรับการคิดภาระงานเฉพาะผูดํารงตําแหนง

อาจารย เทานั้น 

                 ๔) กรณี ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป  ผลงานวิชาการที่ขอรับ  

การประเมินภาระงานใหเปนไปตามเกณฑ ก.พ.อ.กําหนด 

                 ๕) ใหนับไดสองรอบการประเมินตอเนื่อง โดยเริ่มนับรอบการประเมินครั้งแรกในชวงวันเวลา     

ที่งานแตง หรืองานเรยีบเรียงเอกสารไดรับผลการประเมินจากผูทรงคณุวุฒิอยูในระดับดีขึ้นไป 

  

๒.๓ ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย หมายถึง งานศึกษาคนควาอยางมีระบบตามกระบวนการ วิธีวิจัย เพ่ือใหเกิดองคความรู

ใหมหรือตอยอดองคความรูเดิมที่จะนําไปสูการประยุกตในดานตาง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนารวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนทองถ่ิน เพ่ือแกปญหา เชิงเทคนิค และวิศวกรรม การจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ รวมถึง งานวิชาการประเภทอื่น ๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย การคิดภาระงานใหคิดไดสามสวน ดังนี้ 

 

๒.๓.๑ งานวิจัยท่ีไดรับทุน หรือไดรับการอนุมัติใหดําเนินการ 

เคาโครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย หรือไดรับการอนุมัติ และทําสัญญารับทุน ใหคิด

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานเพียงครั้งเดียวในรอบปการประเมินท่ีทําสัญญารับทุน หรือไดรับการอนุมัติใหทํางาน

วิจัยการคดิภาระงานของโครงการวิจัย ดังนี ้

(๑)  สายสังคมศาสตรถาไดรับการอนุมัติวงเงินขั้นต่ํานอยกวาหรือเทากับ ๒๕,๐๐๐ บาท 

คิดภาระงานวิจัยเริ่มตนได ๖ ชั่วโมงปฏิบัติงาน และทุกวงเงินที่เพ่ิมขึ้น ๑๐,๐๐๐ บาท คิดภาระงาน เพ่ิมได ๒ 

ชั่วโมงปฏิบัติงานตอสัปดาห ทั้งนี้คิดไดไมเกิน ๑๐ ชั่วโมงปฏิบัติงาน 

(๒)  สายวิทยาศาสตรถาไดรับการอนุมัติวงเงินข้ันต่ํานอยกวาหรือเทากับ ๖๐,๐๐๐ บาท     

คิดภาระงานวิจัยเริ่มตนได ๖ หนวยชั่วโมงปฏิบัติงาน และทุกวงเงินที่เพ่ิมข้ึน ๒๐,๐๐๐ บาท คิดภาระงาน   

เพ่ิมได ๒ ชั่วโมงปฏิบัตงิานตอสัปดาห ทั้งนี้คิดไดไมเกิน ๑๐ ชั่วโมงปฏิบัติงาน 

  ๒.๓.๒ รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ 

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ ที่ผานการตรวจสอบและประเมิน เรียบรอยแลว ๑ ฉบับ 

ได ๑๐ ชั่วโมงปฏิบัติงานตอสัปดาห ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคน ใหคิดตามสัดสวนที่รับผิดชอบและใหคิด

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานเพียงครั้งเดียวในรอบการประเมินที่สงงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 ๒.๓.๓ ผลงานวิจัยที่นําไปตีพิมพเผยแพรและหรือการไปนําเสนอผลงาน 



๑๓ 

 

  บทความวิจัยที่เผยแพรในวารสาร (Publication) หมายถึง ผลงานที่เรียบเรียงขึ้นโดยใช

เนื้อหาจากผลงานวิจัยที่กําลังทําอยูหรือทําเสร็จไปแลว นําไปเผยแพรทางวารสารวิชาการ กําหนดเกณฑในการ

คิดชั่วโมงปฏิบัติงานดังนี ้

 

ตารางที่ ๔ การคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานตามลักษณะของงานวิจัยท่ีนําไปตีพิมพหรือเผยแพร 

 

ลักษณะการตีพิมพ หรือเผยแพร 
จํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติงาน/เรือ่ง 

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๕ 

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ๗ 

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี ๒* ๑๐ 

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี ๑* ๑๕ 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือมี

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ

สมศ.หรือ สกอ.* 

๒๐ 

 

หมายเหตุ :  ๑) กรณีที่มีผูดําเนินการหลายคนใหคิดตามสัดสวนที่รับผิดชอบ พรอมนําเสนอแบบสัดสวนที่เปน

หลักฐานแสดงความรับผิดชอบ 

                 ๒) ที่มีสัญลักษณ * ในตารางที่ ๔ ใหนับไดสองรอบการประเมินตอเนื่องโดยเริ่มนับรอบการ

ประเมินครั้งแรกในชวงวันเวลาท่ีงานถูกตีพมิพเผยแพรที่ตรงกับปการประเมิน 

        ๓) ในกรณีผลงานวิจัยรวมกับนักศึกษา  ใหนับไดหนึ่งรอบการประเมินท่ีตรงกับปการ

ประเมิน 

 ๒.๔ บทความปริทัศนและบทความทางวิชาการ 

  ๒.๔.๑ บทความปริทัศน (review article) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนและไดรับ

การเผยแพรในวารสารทางวิชาการ โดยมีการสรุป  วิเคราะห สังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยและ/หรือ

ผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ อยางชัดเจน  

  ๒.๔.๒ บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการที่ เรียบเรียงข้ึนและไดรับการ

เผยแพรในวารสารทางวิชาการ โดยมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน            

มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอยางเหมาะสม มีการวิเคราะห อภิปรายในประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจน

สามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได 



๑๔ 

 

  ๒.๔.๓ หลักเกณฑการคิดภาระงานดานบทความปริทัศนและบทความทางวิชาการ ผลงานของ

อาจารยดานบทความปริทัศนและบทความทางวิชาการ ใหคิดภาระงานดังนี ้

 

ตารางที่ ๕ การคดิจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานบทความปริทัศน และบทความทางวิชาการ 

 

ลักษณะการตีพิมพ หรือเผยแพร 
จํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติงาน/เรื่อง 

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ ๕ 

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ๗ 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี ๒* ๑๐ 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี ๑* ๑๕ 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ

สมศ.หรือ สกอ.* 

๒๐ 

 

หมายเหต ุ:  ๑)  กรณีที่มีผูดําเนินการหลายคนใหคิดตามสัดสวนที่รับผิดชอบ พรอมนําเสนอแบบสัดสวนที่เปน

หลักฐานแสดงความรับผิดชอบ 

                ๒) ท่ีมีสัญลักษณ * ในตารางที่ ๕ ใหนับไดสองรอบการประเมินตอเนื่องโดยเริ่มนับรอบการ

ประเมินครั้งแรกในชวงวันเวลาที่งานถูกตีพิมพเผยแพรที่ตรงกับปการประเมิน 

 

๒.๕  งานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ  

   ๒.๕.๑ งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความ

เปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทาง   

การทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร

อันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน 

งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก  

(๑) ทัศนศิลป  (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม         

ภาพพิมพภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ  

(๒) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป 

รวมทั้งการแสดงรูปแบบตางๆ และ  



๑๕ 

 

(๓) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 

    ๒.๕.๒ สิ่งประดิษฐ หมายถึง ผลงานที่เก่ียวกับลักษณะ องคประกอบ โครงสราง หรือกลไกของ

ผลิตภัณฑ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึน หรือทํา

ใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหมที่แตกตางจากเดิม และหมายรวมถึงผลงานที่เกิดจากการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

    ๒.๕.๓ แหลงเผยแพร หมายถึง สถานท่ีสําหรับการเผยแพรที่ยอมรับในวงการวิชาชีพหรือวง

วิชาการ โดยการจัดแสดงนิทรรศการ หรือ การจัดการแสดง หรือการจัดประกวด ซึ่งเปนผลงานสรางสรรค     

สูสาธารณะ และตองมีคณะกรรมการที่ประกอบดวย  

              (๑) คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการหรือการจัดการแสดง

หรือการจัดประกวดและ  

              (๒) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานสรางสรรค โดยมีผูทรงคุณวุฒิ และหรือ

นักวิชาการท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นโดยมีองคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย ทั้งนี้ผลงานงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ ตองไมเปนผลงานในการ

แสดงลักษณะงานการกุศล การบริจาคหรือการระดมทุนขององคกรหรือหนวยงานการการกุศล ทั้งนี้ตอง

ปรากฏและแสดงหลักฐานเปนที่ประจักษ เปนไปตามตามเกณฑที่ ก.พ.อ. หรือตามเกณฑประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 

ตารางที่ ๖ การคดิจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานการเผยแพรงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ 

 

ลักษณะการเผยแพรงานสรางสรรค หรือสิ่งประดิษฐ จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน 

/ชิ้นงาน 

ไดรับการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

๕ 

ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน ๗ 

ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ* ๑๐ 

ไดรับเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ* ๑๕ 

ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือระดับนานาชาติ* ๒๐ 

หมายเหตุ: ๑) กรณีที่มีผูดําเนินการหลายคนใหคิดตามสัดสวนที่รับผิดชอบ พรอมนําเสนอแบบสัดสวนที่เปน

หลักฐานแสดงความรับผิดชอบ 

              ๒) ที่มีสัญลักษณ * ในตารางท่ี ๖ ใหนับไดสองรอบการประเมินตอเนื่อง  โดยเริ่มนับรอบ          

การประเมินครั้งแรกในชวงวันเวลาที่งานถูกเผยแพรที่ตรงกับรอบการประเมิน 



๑๖ 

 

 ๓) ระดับชาติ หมายถึง การเผยแพรผลงานโดยการตีพิมพในวารสาร หรือมีการตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการที่จัดข้ึนภายในประเทศ 

 ๔) ระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง การเผยแพรผลงานโดยการตีพิมพในวารสาร หรือ

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการที่จัดขึ้น

โดยความรวมมือกับนานาประเทศ 

 ๕) ระดับภูมิภาคอาเซียนหรือระดับนานาชาติ  หมายถึง การเผยแพรผลงานโดยการตีพิมพ         

ในวารสาร หรือมีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุม

วิชาการที่จัดข้ึนในกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียนหรือและนานาชาติ 

 ๒.๖  สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

   ๒.๖.๑ สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ (Invention)   

การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) หรือ ผลิตภัณฑอรรถประโยชน (Utility Model) ที่มีลักษณะ

ตามที่กฎหมายกําหนด 

   ๒.๖.๒ อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) จะมีลักษณะคลายกับ การประดิษฐ แตเปนความคิด

สรางสรรคท่ีมีระดับเทคโนโลยีไมสูงมาก หรือเปนการประดิษฐคิดคนเพียงเล็กนอย 

   ๒.๖.๓ หลักเกณฑการคิดภาระงานดานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรผลงานของอาจารยที่ไดรบัการ

จดทะเบียน/จดแจง ใหคิดภาระงานดังนี ้

 

ตารางที่ ๗ การคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานดานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

 

ลักษณะการจดแจง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน/ชิ้นงาน 

อนุสิทธิบัตร ๗ 

สิทธิบัตร ๑๕ 

 

หมายเหต ุ ๑) กรณีท่ีมีผูดําเนินการหลายคนใหคิดตามสัดสวนที่รับผิดชอบ 

              ๒) ใหนับไดสองรอบการประเมินตอเนื่อง  โดยเริ่มนับรอบการประเมินครั้งแรกในชวงวันเวลาที่

ไดรับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรที่ตรงกับปการประเมิน 

 ๒.๗ ผลงานวชิาการรับใชสังคม (University Community Engagement) 

  ๒.๗.๑ ผลงานวิชาการรับใชสังคม หมายถึง งานที่มีการบูรณาการพันธกิจการเรียนการสอน

รวมกับการวิจัยและ นําองคความรู ไปสูการบริการวิชาการในมิติบูรณาการศาสตร และบูรณาการพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามโจทยปญหา

ของชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหาตั้งแตตนน้ํากลางน้ําและปลายน้ําโดยความรวมมือขององคกร



๑๗ 

 

ทองถิ่นและภาคีเครือขายทําใหนักศึกษาคณาจารยชุมชนหนวยงานภาครัฐและเอกชนเกิดการเรียนรู ในการแก 

ปญหารวมกันนําไปสูความเขาใจเขาถึงและพัฒนา และเปนผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน         

ที่เกิดขึ้นโดยใชความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอยางนอยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปน

รูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะผูขอรับการประเมินตองจัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธิบายหรือชี้แจงโดย

ชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ ให เห็นวาเปนผลงานที่ทําให เกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคม                

มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชน

ตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด ทั้งนี้ตองปรากฏและแสดงหลักฐานเปนที่ประจักษ 

เปนไปตามตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด การคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

  ๒.๗.๒ งานวิชาการรับใชสังคม ที่ ไดรับทุนพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัย กับหนวยงานอื่น โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต ๒ ปข้ึนไป เมื่อมีการลงนามความรวมมือ     

รับทุน  ใหคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานตามแผนงานและขอตกลงในสัญญาความรวมมือ โดยเริ่มคิดภาระงานให

ในภาคการศึกษาที่ทําการลงนาม จนถึงสิ้นสุดสัญญา  

 

ตารางที่ ๘ การคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานผลงานวิชาการรับใชสังคมตอภาคการศึกษา 

 

 

 

รอยละของการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

ตามความรวมมือ 

โครงการที่ไดรับทุน 

ตอคนตั้งแต 

๒๕,๐๐๐ ถึง ๖๐,๐๐๐บาท 

 

โครงการที่ไดรับทุนตอคน

มากกวา ๖๐,๐๐๐ บาท 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

ผลการดําเนินงานรอยละ ๘๐-๑๐๐ ๒๐ ๑๕ ๒๕ ๒๐ 

ผลการดําเนินงานรอยละ ๖๐-๗๙ ๑๕ ๑๐ ๒๐ ๑๕ 

ผลการดําเนินงานรอยละ ๔๐-๕๙ ๑๐ ๕ ๑๕ ๑๐ 

ผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ ๔๐ ๕ ๓ ๑๐ ๕ 

 

   (๑) ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีประเมินภาระงานของแตละชุดโครงการ

ในแตละภาคการศึกษาโดยใหคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามตารางที่ ๘ และผลการประเมินการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามเงื่อนไขของความรวมมือกับหนวยงาน ในแตละชวงเวลา 

(๒) การพิจารณาภาระงานใหเฉพาะผูท่ีมีรายชื่อและไดรับคําสั่งแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยให

ดําเนินโครงการผลงานวิชาการรับใชสังคม  

(๓) หลักฐานประกอบการคดิจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน ประกอบดวย  



๑๘ 

 

      ๑) คําสั่งใหดําเนินการของมหาวิทยาลัย  

       ๒) แบบรายงานผลการดําเนินงานตามเงื่อนไขในขอตกลงตามสัญญาความรวมมือ        

  

๓.  หลักเกณฑการคิดชั่วโมงปฏิบตัภิาระงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและคณะ 

 ภาระงานตามวัตถุประสงคที่จะสามารถนํามาคิดภาระงานไดตอง เปนภาระงานท่ีทําขอตกลงภาระ

งานดังกลาวกับคณบดี หรือตามที่อธิการบดีมอบหมายแลวแตกรณี จําแนก ประเภทงานตามวัตถุประสงคได

ดังนี้ 

๓.๑ ภาระงานที่ทําตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัย 

๓.๒ ภาระงานที่ทําตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรของราชภัฏ หรือ

ยุทธศาสตรชาติ  

๓.๓ ภาระงานที่ทําตามวัตถุประสงคของคณะสาธารณสุขศาสตรและหลักสูตรที่สังกัด 

(๑) การจัดตั้งหนวยฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  

  (๒) การมีสวนรวมและเปนคณะกรรมการในการเขารับการตรวจประเมินคณะ ตามมาตรฐาน

สํานักงานสีเขียว (Green Office Standard) ของกรมสนับสนุนคุณภาพสิ่งแวดลอม  

  (๓) การจัดตั้งวไลยอลงกรณคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

  (๔) การจัดตั้งคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

  (๕) การดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายตามแผนงาน/โครงการตาม

ปงบประมาณของคณะสาธารณสุขศาสตร  

  (๖) การดําเนินการจัดทําและเปดหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน ทั้ง หลักสูตรแบบ 

Degree และ Non-Degree 

  (๗) การดําเนินการโครงการบมเพาะผูประกอบการรุนใหม (Start-Up) คณะสาธารณสุข

ศาสตร 

  (๘) ภาระงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

ตารางที่ ๙ วิธีการประเมินผลภาระงานตามวัตถุประสงค จะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงาน    

ตัวชี้วัดผลงาน จํานวนภาระ

งานที่ไดรับ  

๑ ภาระงาน 

จํานวนภาระ

งานที่ไดรับ 

 ๒ภาระงาน 

จํานวนภาระ

งานที่ไดรับ 

 ๓ภาระงาน 

จํานวนภาระ

งานที่ไดรับ  

๔ภาระงาน 

จํานวนภาระ

งานที่ไดรับ 

 ๕ภาระงาน 

๑. ดําเนินการ ดําเนินการตาม ดําเนินการตาม ดําเนินการตาม ดําเนินการตาม ดําเนินการตาม



๑๙ 

 

ตัวชี้วัดผลงาน จํานวนภาระ

งานที่ไดรับ  

๑ ภาระงาน 

จํานวนภาระ

งานที่ไดรับ 

 ๒ภาระงาน 

จํานวนภาระ

งานที่ไดรับ 

 ๓ภาระงาน 

จํานวนภาระ

งานที่ไดรับ  

๔ภาระงาน 

จํานวนภาระ

งานที่ไดรับ 

 ๕ภาระงาน 

ตามขั้นตอน

และแผนการ

ปฏิบัติงาน 

(ตามกนผ.๐๔) 

แผนได รอยละ 

๑-๕๙ 

แผนไดรอยละ 

๖๐-๖๙ 

แผนไดรอยละ 

๗๐-๗๙ 

แผนไดรอยละ 

๘๐-๘๙ 

แผนไดรอยละ 

๙๐-๑๐๐ 

๒.รอยละของ

ความสําเร็จ

และการบรรลุ

เปาหมายของ

งาน 

๑-๕๙ ๖๐-๖๙ ๗๐-๗๙ ๘๐-๘๙ ๘๐-๘๙ 

๓. การทํางาน

ทันเวลาที่

กําหนด 

๑-๕๙ ๖๐-๖๙ ๗๐-๗๙ ๘๐-๘๙ ๘๐-๘๙ 

๔. การทํางาน

ที่ถูกตอง 

ครบถวน ทั้งใน

เชิงปริมาณ 

และเชิง

คุณภาพ 

๑-๕๙ ๖๐-๖๙ ๗๐-๗๙ ๘๐-๘๙ ๘๐-๘๙ 

 

หมายเหตุ    

๑. ในการทํางานตามภาระงานท่ีมีผูดําเนินโครงการหลายคน ใหคิดผลสัมฤทธิ์ของงานทั้งโครงการ 

และนํามาแบงสัดสวนตามที่รับผิดชอบ ดังนี ้

 ๑.๑ ประธาน หรือผูรับผิดชอบโครงการหลัก  ใหคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของคะแนนโครงการ 

๑.๒ รองประธาน ใหคิดเปนรอยละ ๙๐ ของผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

๑.๓ กรรมการ หรือผูรวมโครงการ ใหคิดเปนรอยละ ๗๐ ของผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

๑.๔ กรรมการ และเลขานุการ   ใหคิดเปนรอยละ ๘๐ ของผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

๑.๕ กรรมการ และผูชวยเลขานุการ ใหคิดเปนรอยละ ๗๕ ของผลสัมฤทธิข์องโครงการ 

 



๒๐ 

 

๖.  หลักเกณฑการคิดคะแนนภาระงาน  

  

ตารางที ่๑๐  เกณฑการคดิคะแนนภาระงาน  

 

ภาระงาน  
คะแนน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สอน ๐ 
ตั้งแต ๔ 

ไมเกิน ๑๐ 

มากกวา 

๑๐ ไมเกิน 

๑๖ 

 

มากกวา 

๑๖ ไมเกิน 

๒๒ 

 

มากกวา 

๒๒ ไมเกิน 

๒๘ 

 

 

๒๘  ขึ้นไป 

 

วิจัยและหรืองาน

วิชาการอ่ืน 
๐ 

ตั้งแต ๑ 

ไมเกิน ๓ 

มากกวา ๓ 

ไมเกิน ๕ 

มากกวา ๕   

ไมเกิน ๗ 

มากกวา ๗ 

ไมเกิน ๙ 

 

๙ ขึ้นไป 

ภาระงานตาม

วัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือ

ขับเคลื่อนตามนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัย 

๐ 
ตั้งแต ๑  

ไมเกิน ๑๐ 

มากกวา 

๑๐ ไมเกิน 

๑๔ 

มากกวา 

๑๔ ไมเกิน 

๑๘ 

มากกวา 

๑๘ ไมเกิน 

๒๒ 

 

๒๒ ขึ้นไป 

ภาระงานที่ทําตาม

วัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ของราชภัฏ หรือ

ยุทธศาสตรชาต ิ

๐ 
ตั้งแต ๑  

ไมเกิน ๑๐ 

มากกวา 

๑๐ ไมเกิน 

๑๔ 

มากกวา 

๑๔ ไมเกิน 

๑๘ 

มากกวา 

๑๘ ไมเกิน 

๒๒ 

 

๒๒ ขึ้นไป 

ภาระงานที่ทําตาม

วัตถุประสงคของคณะ

หรือหนวยงานตนสังกัด 

๐ 
ตั้งแต ๑  

ไมเกิน ๑๐ 

มากกวา 

๑๐ ไมเกิน 

๑๔ 

มากกวา 

๑๔ ไมเกิน 

๑๘ 

มากกวา 

๑๘ ไมเกิน 

๒๒ 

 

๒๒ ขึ้นไป 

 

 


