ข้อ
1.0
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2

1.3
1.4

ตารางคานวณค่าภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณชั่วโมงปฏิบัตงิ านของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560)
ภาระงาน
การคานวณ
เอกสารประกอบ
คาอธิบาย
งานเตรียมการสอนและงานสอน
ระดับป.ตรี/บัณฑิตศึกษาภาคปกติ/ร.ร.สาธิต
งานสอน
งานเกี่ยวเนื่อง 1. ไม่จากัดจานวนภาระงานที่ได้แต่ตอ้ งมี ชม.
ตารางสอน
กับการสอน สอนจริงไม่น้อยกว่า 15 ชม.
2. ชั่วโมงที่ 16 - 21 ไม่คิดค่าภาระงานเพราะ
ได้รับค่าตอบแทน
จานวนไม่เกิน 60 คน
1
1
จานวน 61 – 100 คน
1
2
จานวน 101 – 150 คน
1
3
จานวนมากกว่า 150 คน
1
4
ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ
1
2
งานสอนหมู่เรียนพิเศษ
1
นับไม่เกิน 2 ภาระงาน
งานนิเทศนักศึกษา
นับไม่เกิน 15 ภาระงาน
(1) นักศึกษาวิชาชีพครู
นศ 1 คน = 1 ภาระงาน
คาสั่ง
(2) นักศึกษาสาขาอื่น
นศ 1 คน = 0.5 ภาระงาน
งานที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ/โครงการเอกเทศ (อาทิ
เรือ่ งละ 0.5 ภาระงาน
คาสั่ง
นับไม่เกิน 2 ภาระงาน
โครงการก่อนจบการศึกษา สารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ ฯลฯ)
งานอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ/อาจารย์ที่
หมู่เรียน ชุมนุม ชมรมละ
คาสั่ง
นับไม่เกิน 6 ภาระงาน
ปรึกษาชุมนุม/ชมรม
3 ภาระงาน

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.6 การจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
1.7 อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
2.0
งานวิจยั และงานวิชาการอื่น ๆ
2.1 งานวิจยั ที่ภาระงานที่เสร็จตามการมีส่วนร่วม
2.1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน/ เงินรายได้มหาวิทยาลัย/ เงิน
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้มหาวิทยาลัยอื่น
(ก) ด้านวิทยาศาสตร์
(1) ไม่เกิน 300,000 บาท
(2) 300,001 – 600,000 บาท
(3) 600,001 – 1,000,000 บาท
(4) มากกว่า 1,000,000 บาท
(ข) ด้านสังคมศาสตร์
(1) ไม่เกิน 300,000 บาท
(2) 300,001 – 450,000 บาท
(3) 450,001 – 700,000 บาท
(4) มากกว่า 700,000 บาท
2.1.2 เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก
(ก) ด้านวิทยาศาสตร์
(1) ไม่เกิน 300,000 บาท
(2) 300,001 – 600,000 บาท
(3) 600,001 – 1,000,000 บาท
(4) 1,000,001 – 5,000,000 บาท
(5) มากกว่า 5,000,000 บาท
(ข) ด้านสังคมศาสตร์
(1) ไม่เกิน 300,000 บาท
(2) 300,001 – 450,000 บาท

3 ภาระงาน

-

คาสั่ง

วันละ 0.5 ภาระงาน
3 ภาระงาน / เล่มวิทยานิพนธ์

นับไม่เกิน 3 ภาระงาน
นับไม่เกิน15 ภาระงาน
คิดค่าภาระงาน
เมื่อดาเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คาสั่ง

เฉพาะ 2.1 และ 2.2
นับได้ไม่เกิน 50 ภาระงาน

3 ภาระงาน
4.5 ภาระงาน
6 ภาระงาน
7.5 ภาระงาน
3 ภาระงาน
4.5 ภาระงาน
6 ภาระงาน
7.5 ภาระงาน

9 ภาระงาน
13.5 ภาระงาน
18 ภาระงาน
22.5 ภาระงาน
30 ภาระงาน
9 ภาระงาน
13.5 ภาระงาน

คาสัง่ แต่งตัง้ และมติสภาฯ ที่อนุมัติ

เอกสารวิจยั

2
ข้อ

ภาระงาน

(3) 450,001 – 700,000 บาท
(4) 700,000 – 3,000,000 บาท
(5) มากกว่า 3,000,000 บาท
2.2 บทความวิจยั /บทความวิชาการ
2.2.1 บทความวิจยั (proceeding)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
2.2.2 บทความวิชาการ (proceeding)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
2.2.3 บทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิจยั ระดับชาติ
วารสารหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
TCI กลุ่มที่สอง
TCI กลุ่มที่หนึ่ง
2.2.4 บทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิจยั ระดับชาติ
วารสารหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
TCI กลุ่มที่สอง
TCI กลุ่มที่หนึ่ง
2.2.5 บทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิจยั ระดับนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูลนานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์
Q4
Q3
Q2
Q1
ด้านสังคมศาสตร์
Q4
Q3
Q2
Q1
2.3 งานผลผลิตผลงานวิชาการ
2.3.1 เอกสารประกอบการสอน
2.3.2 เอกสารคาสอน
2.3.3 ตารา/หนังสือ
2.3.4 สื่อการสอน บทเรียนออนไลน์
2.3.5 ผลงานวิชาการอื่น
2.4 สิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร
2.4.1 สิทธิบัตร
2.4.2 อนุสิทธิบัตร
3.0 ภาระงานบริการวิชาการ
3.1 กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 วิทยากรฝึกอบรม/บรรยายพิเศษ
3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ

3.4 งานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์
4.0 งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

การคานวณ

คาอธิบาย

18 ภาระงาน
22.5 ภาระงาน
30 ภาระงาน
เฉพาะ 2.1 และ 2.2
นับได้ไม่เกิน 50 ภาระงาน

เอกสารประกอบ

หน้าปก สารบัญ
และเนื้อหาที่ได้รับการตีพิมพ์

3 ภาระงาน
5 ภาระงาน
2 ภาระงาน
4 ภาระงาน
4 ภาระงาน
7 ภาระงาน
10 ภาระงาน
3 ภาระงาน
5 ภาระงาน
8 ภาระงาน

10 ภาระงาน
13 ภาระงาน
16 ภาระงาน
20 ภาระงาน
15 ภาระงาน
16 ภาระงาน
19 ภาระงาน
23 ภาระงาน
นับได้ไม่เกิน 20 ภาระงาน
10 ภาระงาน / เรือ่ ง
15 ภาระงาน / เรือ่ ง
20 ภาระงาน / เรือ่ ง
5 ภาระงาน / เรือ่ ง
เทียบเคียงข้อ 2.3.1 - 2.3.4
นับได้ไม่เกิน 20 ภาระงาน
20 ภาระงาน / รายการ
10 ภาระงาน / รายการ
นับได้ไม่เกิน 15 ภาระงาน
2 ภาระงาน / คาสั่ง
0.5 ภาระงาน / วัน
1 ภาระงาน / เรือ่ ง
ทั้งนี้ ข้อ 3.1 – 3.3
นับได้ไม่เกิน 5 ภาระงาน
0.5 ภาระงาน / วัน
(นับได้ไม่เกิน 10 ภาระงาน)
0.5 ภาระงาน / วัน
นับได้ไม่เกิน 5 ภาระงาน

คิดค่าภาระงานเมื่อผลงานผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการแล้ว

ประกาศ
ได้รับทุนสนับสนุน

คิดค่าภาระงานเมื่อได้รับอนุมตั แิ ล้ว

หลักฐานแสดง
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
หนังสือเชิญ/คาสั่งแต่งตั้ง
หนังสือเชิญ/คาสั่งแต่งตั้ง
หนังสือเชิญ/คาสั่งแต่งตั้ง

-

ต้องเป็นไปตามประกาศยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
-

คาสั่งแต่งตั้ง
คาสั่ง

3
ข้อ

ภาระงาน

5.0 ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
5.1 งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ/ครัง้ คราว
5.2 การพัฒนาตนเอง/อบรมสัมมนา
กรณีผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามกาหนด
5.3 งานออกข้อสอบคัดเลือกที่ไม่มคี ่าตอบแทน
5.4 ตาแหน่งประธานสภาคณาจารย์
5.5 ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
5.6 ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.7 ตาแหน่งสภาคณาจารย์/ กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย/ กรรมการสภาวิชาการ/ กรรมการประจา
คณะ ศูนย์ สานัก สถาบัน
5.8 งานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายระยะยาว
5.9 งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
5.10 ตาแหน่งรองอธิการบดี
5.11 ตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการสานัก สถาบัน
5.12 ตาแหน่งผู้ชว่ ยอธิการบดี/รองคณบดี/
รองผู้อานวยการฯ
5.13 ตาแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี/ประธานสาขาวิชา
5.14 ตาแหน่งหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป/ ผู้ชว่ ยคณบดี/
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการสานัก สถาบัน

การคานวณ

คาอธิบาย

ข้อ 5.1 – 5.9
นับได้ไม่เกิน 15 ภาระงาน
0.5 ภาระงาน / วัน
0.5 ภาระงาน / วัน
นับได้ไม่เกิน 8 ภาระงาน
1.5 ภาระงาน / ฉบับ
5 ภาระงาน
4 ภาระงาน

-

-

คาสั่ง
ใบรับรอง/
ผลการทดสอบ
คาสั่ง
คาสั่ง
คาสั่ง

4 ภาระงาน
2 ภาระงาน

-

คาสั่ง
คาสั่ง

ไม่เกิน 10 ภาระงาน
คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
โดย 1 วัน = 0.5 ภาระงาน
29 ภาระงาน
23 ภาระงาน
17 ภาระงาน

-

คาสั่ง
คาสั่ง

นับเฉพาะตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว

คาสั่ง
คาสั่ง
คาสั่ง

17 ภาระงาน
9 ภาระงาน

-

เอกสารประกอบ

คาสั่ง
คาสั่ง

