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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการ 
ของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ    
ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗             
และข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงาน  
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙  เมือ่วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ. 
๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
 

            ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการ 
ของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

            ข้อ ๒  ให้ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

            ข้อ ๓  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

           ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี  
           “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
           “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
           “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
            “ภาระงานสอน”  หมายความว่า  การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมการสอน
ทุกประเภท เช่น งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
            “ภาระงานวิจัยและวิชาการอ่ืน” หมายความว่า งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบตาม
กระบวนการวิธีวิจัย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่จะนําไปสู่การประยุกต์ในด้านต่างๆ ทั้งน้ี 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนท้องถิ่น เพ่ือแก้ปัญหาเชิงเทคนิค 
และวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ รวมถึงงานวิชาการประเภทอ่ืนๆ   

ตามประกาศ... 



- ๒ - 
 

 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
        “ภารงานบริการวิชาการ” หมายความว่า  งานที่มีลักษณะนําความรู้ที่มีอยู่แล้วไปช่วย
ทําความเข้าใจกับปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงานส่งเสริม
เผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม 
         “ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม”  หมายความว่า งานหรือกิจกรรมเพ่ือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นการดํารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังความเป็น
ชาติในลักษณะต่างๆ 
         “ภาระงานอ่ืนๆ”  หมายความว่า งานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

“ผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรอื 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 

ข้อ ๕  ผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาหล์ะ ๓๕ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษา 
ปกติ ดังน้ี 
                   (๑)  ภาระงานสอน 
             (๒)  ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน 
                  (๓)  ภาระงานบริการวิชาการ 
                  (๔)  ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                  (๕)  ภาระงานอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ.               
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 
 

ข้อ ๖  หลักเกณฑ์การคิดจํานวนช่ัวโมง ภาระงานสอน และภาระงานด้านอ่ืนๆ ให้จัดทําเป็น 
ประกาศมหาวิทยาลัยและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

ข้อ ๗  ผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการต้องมี ภาระงานสอนขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง (ช่ัวโมงตาม 
ตารางสอน) ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 
 

   กรณีภาระงานสอนขั้นตํ่าไม่ครบ ใหใ้ช้ภาระงานอ่ืนตามข้อ ๕ (๒) (๓) (๔) และ (๕) มา
ชดเชยได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาและคณบดี 
 

ข้อ ๘  ผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการในตําแหน่งอาจารย์ ต้องมีภาระงานสอนขั้นตํ่าตามข้อ ๗ และม ี
ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ได้แก่  

(๑) เอกสาร 
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   (๑)  เอกสารประกอบการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด ไม่น้อยกว่า  
๑  รายการต่อปีการศึกษา  หรือ 
   (๒)  งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไม่น้อยกว่า ๑ รายการต่อปี
การศึกษา หรอื 
            (๓)  ตํารา หรอืหนังสือที่ได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไมน้่อยกว่า         
๑ รายการต่อปีการศึกษา หรือ 

(๔)  ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนที่เทยีบได้กับงานวิจยัตาม (๒)  ไมน้่อยกว่า ๑ รายการ 
ต่อปีการศึกษา หรือ 
             (๕)  บทความวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไม่น้อยกว่า ๑ รายการต่อปีการศึกษา 
 

ภาระงานตามวรรคหน่ึง ต้องรวมกับภาระงานตามข้อ ๕ (๓) และ/หรือ (๔) และ/หรือ(๕) 
ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 
 

ข้อ ๙  ผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีภาระงานสอนขั้นตํ่าตาม    
ข้อ ๗ และมีภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ได้แก่ 

(๑)  เอกสารคําสอน หรือเอกสารประกอบการสอน ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ. กําหนด ไม่น้อยกว่า ๑ รายการต่อปีการศึกษา  หรือ  
             (๒)  งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไม่น้อยกว่า ๑ รายการต่อปี
การศึกษา  หรอื 
            (๓)  ตํารา หรอืหนังสือที่ได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไม่น้อยกว่า          
๑ รายการต่อปีการศึกษา หรือ 
             (๔)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (๒) ไม่น้อยกว่า           
๑ รายการต่อปีการศึกษา หรือ 
             (๕)  บทความวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไม่น้อยกว่า ๑รายการต่อปีการศึกษา 

ภาระงานตามวรรคหน่ึงต้องรวมกับภาระงานตามข้อ ๕ (๓) และ/หรือ (๔) และ/หรือ (๕) 
ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 
 

ข้อ ๑๐  ผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการในตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีภาระงานสอนขั้นตํ่าตามข้อ ๗ 
และมีภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ได้แก่ 
                               (๑)  เอกสารคําสอน ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไม่น้อยกว่า          
๑ รายการต่อปีการศึกษา หรือ 
             (๒)  งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไม่น้อยกว่า ๑ รายการต่อปี
การศึกษา หรอื 
            (๓)  ตํารา หรอืหนังสือที่ได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด ไม่น้อยกว่า           
๑ รายการต่อปีการศึกษา หรือ 

(๔) ผลงาน... 
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             (๔)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (๒) ไม่น้อยกว่า             
๑ รายการต่อปีการศึกษา หรือ 
             (๕)  บทความวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไม่น้อยกว่า ๒ รายการต่อปีการศึกษา 

 

ภาระงานตามวรรคหน่ึงต้องรวมกับภาระงานตามข้อ ๕ (๓) และ/หรือ (๔) และ/หรือ (๕) 
ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 

 

ข้อ ๑๑  ผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการในตําแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีภาระงานสอนขั้นตํ่าตาม         
ข้อ ๗ และมีภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ได้แก่ 

        (๑)  เอกสารคาํสอน ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไม่น้อยกว่า            
๑ รายการต่อปีการศึกษา หรือ 
                 (๒)  งานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด           
ไม่น้อยกว่า ๑ รายการต่อปีการศึกษา หรือ 
                   (๓)  ตํารา หรอืหนังสือที่ได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดไม่น้อยกว่า            
๑ รายการต่อปีการศึกษา หรือ 
                    (๔)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (๒) ไม่น้อยกว่า           
๑ รายการต่อปีการศึกษา หรือ 
              (๕)  บทความวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดไม่น้อยกว่า ๒ รายการต่อปีการศึกษา 

ภาระงานตามวรรคหน่ึงต้องรวมกับภาระงานตามข้อ ๕ (๓) และ/หรือ (๔) และ/หรือ (๕) 
ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 

 

          ข้อ ๑๒  ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ต้องเป็นของผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการผู้น้ันผู้เดียว 
      กรณีเป็นภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการได้ทําร่วมกับผู้อ่ืน 
ต้องมีเอกสารรับรองผลงานวิชาการร่วมกัน และจําแนกสัดส่วนผลงานของแต่ละคนโดยคิดสัดส่วนภาระงาน       
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

  ข้อ ๑๓  การกําหนดภาระงานให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารอาจลดหรือยกเว้นให้ตามความ
เหมาะสม โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ   
 

  ข้อ ๑๔  ในกรณีผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๙ แหง่ประกาศ ก.พ.อ.       
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   
ให้มีภาระงานตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับน้ี โดยเน้นภาระงานสอน ภาระงานวิจัย และงานวิชาการอ่ืน เป็นหลัก 
 

  ข้อ ๑๕  ใหม้หาวิทยาลัยนําผลการปฏิบัติงานตามภาระงานดังกล่าวมาประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการด้วย 
 

  ข้อ ๑๖  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง            
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  

ในกรณี... 



- ๕ - 
 

  ในกรณีทีม่ีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยหรือตีความ 
และถือเป็นที่สดุ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 

                                        (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา) 
                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

 

 


