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ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงวิชาการเปนไปตามพันธกิจและเปาหมายของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงวิชาการไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ
จากการไปปฏิบัติงานรวมกับภาคอุตสาหกรรม อันเปนประโยชนตอการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุ ค ลากร และเพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ ตลอดจนใช ค วามรู ทั ก ษะ และ
ประสบการณที่ไดรับ นํามาถายทอดใหแกนิสิตนักศึกษา เพื่อผลิตนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพในการรองรับ
ตอการพัฒนาประเทศตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ก.พ.อ. จึงกําหนดมาตรฐานภาระ
งานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เพื่อให
เปนไปตามพันธกิจและเปาหมายของแตละสถาบันอุดมศึกษา ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ภาระงานสอน” หมายถึง การถายทอดองคความรูที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภท เชน
งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุมวิทยานิพนธ เปนตน
“ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น” หมายถึง งานศึกษาคนควาอยางมีระบบตามกระบวนการ
วิธีวิจัย เพื่อใหเกิดองคความรูใหมหรือตอยอดองคความรูเดิมที่จะนําไปสูการประยุกตในดานตาง ๆ ทั้งนี้
รวมถึงการวิจัยและพัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนทองถิ่น เพื่อแกปญหา
เชิ ง เทคนิ ค และวิศ วกรรม การจั ด การเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม และการบริ ห ารจัด การ รวมถึ ง
งานวิชาการประเภทอื่น ๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
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“ภาระงานบริการวิชาการ” หมายถึง งานที่มีลักษณะนําความรูที่มีอยูแลวไปชวยทําความเขาใจ
กับปญ หา แกปญหา หรือปรับ ปรุง พัฒนาตามความตองการของกลุมเปาหมาย รวมถึงงานสงเสริม
เผยแพรความรู ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพตอกลุมบุคคล สังคม
“ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายถึง งานหรือกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อันเปนการดํารงไวซึ่งคุณคา อัตลักษณของทองถิ่น เอกลักษณของชาติ รวมทั้งปลูกฝงความเปนชาติ
ในลักษณะตาง ๆ
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๓ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ ตองมีภาระงาน
ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓๕ ชั่วโมง ดังนี้
(๑) ภาระงานสอน
(๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
(๓) ภาระงานบริการวิชาการ
(๔) ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๕) ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย
ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดสัดสวนภาระงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานตาม (๑) ถึง (๕)
และวิธีการคิดภาระงานใหสอดคลองกับพันธกิจของแตละสถาบัน
ข อ ๕ ให ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากํ า หนดผลงานทางวิ ช าการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป น เลิ ศ
ทางวิชาการและความเปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ใหสอดคลองกับ
พั น ธกิ จ ของแต ล ะสถาบั น โดยผลงานทางวิ ช าการที่ กํ า หนดสอดคล อ งกั บ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย
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ขอ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเวนภาระงานใหแก
ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร และอาจกําหนดมาตรฐานภาระงานที่แตกตางไปจากที่กําหนดไวขางตนก็ได
ขอ ๗ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
หลังจากที่ประกาศนี้ใชบังคับ และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.

