ตารางคํานวณค$าภาระงานของผูดํารงตําแหน$งทางวิชาการ
ขอ
ภาระงาน
1 งานเตรียมการสอนและงานสอน
1.1 ระดับ ป.ตรี/บัณฑิตศึกษาภาคปกติ/รร.สาธิต

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2

1.5
1.6
1.7

จํานวนไมเกิน 60 คน
จํานวน 61 - 100 คน
จํานวน 101 - 150 คน
จํานวนมากกวา 150 คน
ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ
งานสอนหมูเรียนพิเศษ
งานนิเทศนักศึกษา
(1) นักศึกษาวิชาชีพครู
(2) นักศึกษาสาขาอื่น
งานที่ปรึกษาปBญหาพิเศษ/ โครงการเอกเทศ (อาทิ
โครงการกอนจบการศึกษา สารนิพนธ3 ศิลปนิพนธ3 ฯลฯ)
งานอาจารย3ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ/ อาจารย3ที่
ปรึกษาชุมนุม/ชมรม
อาจารย3ผู5รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย3ประจําหลักสูตร
การจัดกิจกรรมให5นักศึกษา
อาจารย3ควบคุมวิทยานิพนธ3บัณฑิตศึกษา

2

งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ

1.3
1.4

2.1 งานวิจัยที่ภาระงานเสร็จตามการมีสวนรวม
2.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน/เงินรายได5มหาวิทยาลัย/
เงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได5มหาวิทยาลัยอื่น
(ก) ด5านวิทยาศาสตร3
(1) ไมเกิน 300,000 บาท
(2) 300,001 - 600,000 บาท
(3) 600,001 - 1,000,000 บาท
(4) มากกวา 1,000,000 บาท
(ข) ด5านสังคมศาสตร3
(1) ไมเกิน 300,000 บาท
(2) 300,001 - 450,000 บาท
(3) 450,001 - 700,000 บาท
(4) มากกวา 700,000 บาท
2.1.2 เงินอุดหนุนจากหนวยงานภายนอก
(ก) ด5านวิทยาศาสตร3
(1) ไมเกิน 300,000 บาท
(2) 300,001 - 600,000 บาท
(3) 600,001 - 1,000,000 บาท
(4) 1,000,001 - 5,000,000 บาท

การคํานวณ
งานสอน

1
1
1
1
1
1

คําอธิบาย

งานเกี่ยวเนื่อง 1. ไมจํากัดจํานวนภาระงานที่ได5 แตต5องมี
กับการสอน ชั่วโมงสอนจริงไมน5อยกวา 15 ชม.
2. ชั่วโมงที่ 16 - 21 ไมคิดคาภาระงานเพราะ
ได5รับคาตอบแทน
1
2
3
4
2
นับไมเกิน 2 ภาระงาน

เอกสารประกอบ

ตารางสอน

นศ. 1 คน = 1 ภาระงาน
นศ. 1 คน = 0.5 ภาระงาน

นับไมเกิน 15 ภาระงาน

คําสั่ง

0.5 ภาระงาน/เรื่อง

นับไมเกิน 2 ภาระงาน

คําสั่ง

นับไมเกิน 6 ภาระงาน

คําสั่ง

นับไมเกิน 3 ภาระงาน
นับไมเกิน 15 ภาระงาน

คําสั่ง
คําสั่ง
คําสั่งแตงตั้งและมติ
สภาฯ ที่อนุมัติ

หมูเรียน ชุมนุม ชมรมละ
3 ภาระงาน
3 ภาระงาน
0.5 ภาระงาน/วัน
3 ภาระงาน/เลมวิทยานิพนธ3

คิดค$าภาระงาน
เมื่อดําเนินการเสร็จสมบูรณ(แลว
ข5อ 2.1 และ 2.2
นับไมเกิน 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

เอกสารวิจัย

ขอ

ภาระงาน
(5) มากกวา 5,000,000 บาท
(ข) ด5านสังคมศาสตร3
(1) ไมเกิน 300,000 บาท
(2) 300,001 - 450,000 บาท
(3) 450,001 - 700,000 บาท
(4) 700,001 - 3,000,000 บาท
(5) มากกวา 3,000,000 บาท
2.2 บทความวิจัยและบทความวิชาการ
2.2.1 บทความวิจัย (procedding)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
2.2.2 บทความวิชาการ (procedding)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
2.2.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ3ในวารสารวิจัยระดับชาติ
วารสารหนวยงานที่เปPนที่ยอมรับ
TCI กลุมที่สอง
TCI กลุมที่หนึ่ง
2.2.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ3ในวารสารวิจัยระดับชาติ
วารสารหนวยงานที่เปPนที่ยอมรับ
TCI กลุมที่สอง
TCI กลุมที่หนึ่ง
2.2.5 บทความวิจัยที่ตีพิมพ3ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่อยู
ในฐานข5อมูลนานาชาติ
ด5านวิทยาศาสตร3
Q4/วารสารสมาคมวิชาชีพนานาชาติ/ACI
Q3
Q2
Q1
ด5านสังคมศาสตร3
Q4/วารสารสมาคมวิชาชีพนานาชาติ/ACI
Q3
Q2
Q1
2.3 งานผลผลิตผลงานวิชาการ
2.3.1 เอกสารประกอบการสอน
2.3.2 เอกสารคําสอน
2.3.3 ตํารา/หนังสือ
2.3.4 สื่อการสอน บทเรียนออนไลน3
2.3.5 ผลงานวิชาการอื่น
2.4 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2.4.1 สิทธิบัตร
2.4.2 อนุสิทธิบัตร

การคํานวณ
30 ภาระงาน

คําอธิบาย

9 ภาระงาน
13.5 ภาระงาน
18 ภาระงาน
22.5 ภาระงาน
30 ภาระงาน
ข5อ 2.1 และ 2.2
นับไมเกิน 50 ภาระงาน

เอกสารประกอบ

หน5าปก สารบัญ และ
เนื้อหาที่ได5รับการตีพิมพ3

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
นับได5ไมเกิน 20 ภาระงาน
10 ภาระงาน/เรื่อง
15 ภาระงาน/เรื่อง
20 ภาระงาน/เรื่อง
5 ภาระงาน/เรื่อง
เทียบเคียงข5อ 2.3.1 - 2.3.4
นับได5ไมเกิน 20 ภาระงาน
20 ภาระงาน/รายการ
10 ภาระงาน/รายการ

คิดคาภาระงานเมื่อผลงานผานการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการแล5ว

คิดคาภาระงานเมื่อได5รับอนุมัติแล5ว

ประกาศได5รับทุน
สนับสนุน

หลักฐานแสดง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขอ
ภาระงาน
3 ภาระงานบริการวิชาการ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
4
5

กรรมการภายนอก
วิทยากรฝXกอบรม/บรรยาย
ผู5ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ
งานบริการวิชาการอื่น
งานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร3
ประธานคลัสเตอร3
รองประธานคลัสเตอร3
เลขานุการคลัสเตอร3
หัวหน5าโครงการ/กิจกรรม
ผู5ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจ

5.1 งานที่ได5รับมอบหมายพิเศษ/ครั้งคราว
5.2 การพัฒนาตนเอง/อบรมสัมนา
กรณีผานเกณฑ3ภาษาอังกฤษตามกําหนด
5.3 งานออกข5อสอบคัดเลือกที่ไมมีคาตอบแทน
5.4 ตําแหนงประธานสภาคณาจารย3
5.5 ตําแหนงกรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย3/
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5.6 ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.7 ตําแหนงสภาคณาจารย3/
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภาวิชาการ/
กรรมการประจําคณะ ศูนย3 สํานัก สถาบัน
5.8 ตําแหนงรองอธิการบดี
5.9 ตําแหนงคณบดี/ผู5อํานวยการสํานัก/สถาบัน
5.10 ตําแหนงผู5ชวยอธิการบดี/ รองคณบดี/รองผู5อํานวยการฯ
5.11 ตําแหนงที่ปรึกษาอธิการบดี/ประธานสาขาวิชา
5.12 ตําแหนงหัวหน5ารายวิชาศึกษาทั่วไป/
ผู5ชวยคณบดี/ผู5ชวยผู5อํานวยการสํานัก สถาบัน
5.13 งานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายระยะยาว
5.14 งานอื่น ๆ ที่ไมได5ระบุไว5
6

งาน/ โครงการ/ ภารกิจการสอน กศ.พป.
หรือเทียบเท$า/
งานสอนอื่นที่ไดรับค$าตอบแทน

การคํานวณ
ขอ 3.1 - 3.4
นับไดไม$เกิน 15 ภาระงาน
2 ภาระงาน/คําสั่ง
0.5 ภาระงาน/วัน
1 ภาระงาน/เรื่อง
0.5 ภาระงาน/วัน

คําอธิบาย

17 ภาระงาน
9 ภาระงาน
9 ภาระงาน
7 ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณ3
5 ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณ3
0.5 ภาระงาน/วัน
นับไดไม$เกิน 5 ภาระงาน
ขอ 5.1 - 5.7 และ 5.13 - 5.14
นับไดไม$เกิน 15 ภาระงาน
0.5 ภาระงาน/วัน
การผานเกณฑ3ภาษาอังกฤษ
0.5 ภาระงาน/วัน
นับได5ไมเกิน 8 ภาระงาน
1.5 ภาระงาน/ฉบับ
5 ภาระงาน
4 ภาระงาน

เอกสารประกอบ

หนังสือเชิญ/คําสั่งแตงตั้ง
หนังสือเชิญ/คําสั่งแตงตั้ง
หนังสือเชิญ/คําสั่งแตงตั้ง
หนังสือเชิญ/คําสั่งแตงตั้ง

คําสั่ง

คําสั่ง
ใบรับรอง/
ผลการทดสอบ
คําสั่ง
คําสั่ง
คําสั่ง

4 ภาระงาน
2 ภาระงาน

คําสั่ง
คําสั่ง

29 ภาระงาน
23 ภาระงาน
17 ภาระงาน
17 ภาระงาน
9 ภาระงาน

คําสั่ง
คําสั่ง
คําสั่ง
คําสั่ง
คําสั่ง

ไมเกิน 10 ภาระงาน
คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
โดย 1 วัน = 0.5 ภาระงาน
ไม$ถือเป9นภาระงาน

คําสั่ง
คําสั่ง

