
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดภาระงาน และการคํานวณภาระงานของผูดํารงตําแหนง                          

 อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
 

  อางตามความในขอ  ๕  ขอ ๖  ขอ ๑๑  และขอ ๑๒  แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  
วาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง  อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑  (๑)  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี ้

 ขอ  ๑  ประกาศนี้ เรียกวา “ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดภาระงาน 
และการคํานวณภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย ” 

 ขอ  ๒  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดภาระงานขั้นต่ํา
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ฉบับลงวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๔๗  และประกาศอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
กับการกําหนดภาระงานหรือคํานวณภาระงานของ  อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

 ขอ ๓  ภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงวิชาการ  ตองมีภาระงานท้ังหมดไมนอยกวาสามสิบหาหนวย
ช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ ประกอบดวย 
  (๑)   ภาระงานสอน 
  (๒)  ภาระงานวิจัย  งานพัฒนาองคความรูและงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  (๓)  ภาระงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  (๔)  ภาระงานบริหาร 

 ขอ  ๔  ภาระงานตาง ๆ  กําหนดไวดังนี ้
  (๑)  งานสอน  หมายความวา  งานสอนในรายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตรตาง ๆ  ท้ังระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา  งานกรรมการท่ีปรกึษาหรือควบคุมโครงการพิเศษ  รายวิชาปญหาพิเศษ รายวิชาคนควาอิสระ
ของนักศึกษา  กรรมการวิทยานิพนธ  และงานนิเทศนักศึกษา 
  (๒)  งานวิจัย  หมายความวา  งานศึกษาคนควาอยางมีระบบ  มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  เพ่ือให
ไดมาซ่ึงขอมูล  หลักการหรือขอสรุปรวมท่ีจะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ  การพัฒนาการเรียนการสอน
หรือเอ้ือตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน  มีลักษณะเปนเอกสารท่ีมี
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมตามธรรมชาติของวิชา 

/(๓)  งานพัฒนา… 
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  (๓)  งานพัฒนาองคความรู หมายความวา  การผลิตผลงานทางวิชาการอยางมีระบบ  มีหลักการ  
มีการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของ  มีกําหนดระยะเวลา  ผลงานวิชาการจะตองสอดคลองกับเนื้อหาท้ังหมดหรือ
สวนหนึ่งของรายวิชาหรือหลักสูตร  โดยมีการวิเคราะห  สังเคราะหความรูท่ีเกี่ยวของ  และสะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถในการถายทอดวิชาความรูในระดับอุดมศึกษา รวมท้ังการผลิตเอกสารประกอบการสอน  เอกสาร
คําสอน  หนังสือ บทความทางวิชาการ  ตํารา  หรือส่ือตาง ๆ ท้ังนี้  จะตองไดรับการกล่ันกรองเห็นชอบจาก
สาขาวิชา  คณะ  ตามลําดับ  โดยผลงานทางวิชาการนั้นกอใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนและ
ความกาวหนาทางวิชาการ 
  (๔)  งานวิชาการในลักษณะอ่ืน  หมายถึง  ผลงานอ่ืนท่ีมิใชเอกสารประกอบการสอน  เอกสาร
คําสอน หนังสือ  บทความทางวิชาการ  ตําราหรืองานวิจัย  โดยปกติ  หมายถึง  ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
เชน  เครื่องจักรกล  ผลงานการสรางส่ิงท่ีมีชีวิตพันธุใหม  วัคซีน  ส่ิงกอสราง  ผลงานดานศิลป  ซอฟแวร
คอมพิวเตอร  ผลงานทางวิชาการท่ีบันทึกเปนภาพยนตร  วิดทัิศน  แผนบันทึกเสียง หรือแผนบันทึกภาพและเสียง  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเสนอนั้นจะตองประกอบดวยคําอธิบายช้ีใหเห็นวา  งานดังกลาวทําใหเกิด
ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางองคความรูหรือใหวิธีการท่ีจะเปนประโยชนตอ
สาขาวิชานั้นและแสดงถึงความสามารถบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  ผลงานท่ีมุงผลเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจน
หรือมีหลักฐานรายละเอียดอ่ืน ๆ ประกอบใหเห็นคุณคาของผลงาน 
  (๕)  งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  หมายความวา  ภาระงานดาน      การ
บริการวิชาการท้ังในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  ภาระงานดานกิจการนักศึกษา  และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  (๖)  ภาระงานบริหาร  หมายความวา  ภาระงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหารระดับ
ตาง ๆ  ตั้งแตอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  คณบดีและรองคณบดี   
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  หัวหนาสํานักงานคณบดี  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานัก สถาบัน 
ผูอํานวยการกอง  หัวหนางาน  ประธานสาขาวิชา  หัวหนาศูนยท่ีสังกัดคณะ สํานัก สถาบัน  และใหรวมถึงการ
ปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  กรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.)  
กรรมการประจําคณะ  สํานัก  สถาบัน  สภาคณาจารยและขาราชการ 

 ขอ  ๕  ภาระงานสอน  เปนภาระงานหลักของผูดํารงตําแหนงวิชาการ  อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ  ๔๕  หรือ  ๑๖ หนวยช่ัวโมง/
สัปดาห/ภาคเรียนปกติ  กรณีท่ีภาระงานสอนไมครบอาจใชภาระงานอ่ืนมาชดเชยได  ท้ังนี้ตองเปนไปตามความ
เห็นชอบของประธานสาขาวิชาและคณบดี และในกรณีจําเปนอยางยิ่งผูดํารงตําแหนงอาจารย  อาจมีงานสอน
รอยละรอยหรือไมนอยกวาสามสิบหา หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ  โดยไมตองมีภาระงานดานอ่ืนได  
ตามความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาและคณบด ี

/กรณี  ของผูดํารง… 
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             กรณี  ของผูดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  นอกจาก
ภาระงานสอนตามวรรคแรกแลวจะตองมีภาระงานท่ีเปนผลงานทางวิชาการเปนไปตามขอ  ๗  ขอ  ๘  และ 
ขอ  ๙  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวย  ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง  อาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 ขอ  ๖  การคํานวณภาระงานสอน  กําหนดไวดังนี ้
  ๖.๑  ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 
           (๑)  สอน  ๑  รายวิชา (หลายหมูเรียน)  คิดภาระงาน  ๒.๕  เทา ของจํานวนหนวยตอ
ช่ัวโมงท่ีทําการสอน/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ  สําหรับนักศึกษาไมเกิน  ๔๕  คน  ถานักศึกษาเกิน  ๔๕  คน  ให
คิดเพ่ิมอีกคนละ  ๐.๐๔  เทา (มาจาก ๒/๔๕) 
          (๒)  สอน  ๒  รายวิชาขึ้นไป  คิดภาระงาน  ๓.๐ เทา ของจํานวนหนวยตอช่ัวโมงท่ีทําการ
สอน/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ  สําหรับนักศึกษาไมเกิน  ๔๕  คน  ถานักศึกษาเกิน  ๔๕  คน  ใหคิดเพ่ิมอีกคนละ  
๐.๐๕  เทา (มาจาก ๒.๕/๔๕) 
         (๓)  การสอนรายวิชาโครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  การคนควาอิสระ  หรือรายวิชาลักษณะ
คลายกันในระดับปริญญาตรี  ผูรับผิดชอบรายวิชาใหคิดภาระงานเทากับ (๐.๕ x จํานวนหนวยกิต)        หนวย
ช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ  อาจารยท่ีปรึกษาโครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  การคนควาอิสระ ฯลฯ  ใหคิด
เทียบภาระงานเทากับ (๐.๔ x จํานวนหนวยกิต) หนวยช่ัวโมง/โครงการ/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ  โดยใหคิดได
เพียงครั้งเดียว 
         (๔)  รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาอ่ืนในลักษณะคลายกัน  ใหผูรับผิดชอบ
รายวิชามีภาระงานตามจํานวนหนวยกิต/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ  สําหรับนักศึกษาไมเกิน  ๔๕  คน  ถาจํานวน
นักศึกษาเกิน  ๔๕  คน ใหคิดภาระงานเพ่ิมเทากับ (จํานวนหนวยกิต/๔๕) หนวยช่ัวโมง/ สัปดาห/ คน/สัปดาห/
ภาคเรียนปกติ        

       (๕)  ภาระงานอาจารยนิเทศในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพใหภาระงานเทากับ (๐.๘ 
x วัน) หนวยช่ัวโมง/ สัปดาห/ภาคเรียนปกติ (ออกนิเทศ ๑  วัน มีภาระงานเทากับ  ๑๒  หนวยช่ัวโมง,  ๐.๘ มา
จาก ๑๒/๑๕ )     
         (๖)  ภาระงานสอนตาม (๑) (๒) (๓) กรณีท่ีมีผูรับผิดชอบมากกวา ๑ คน ใหคิดภาระงาน
ตามสัดสวนท่ีไดปฏิบัติงานจริง 
          ๖.๒  ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
         (๑)  สอน  ๑  รายวิชา  คิดภาระงาน ๓  เทาของจํานวนหนวยกิต หนวยช่ัวโมง/ สัปดาห/ภาคเรียนปกติ        
         (๒)  สอน  ๒  รายวิชาขึ้นไป  คิดภาระงาน ๔  เทาของจํานวนหนวยกิต หนวยช่ัวโมง/ 
สัปดาห/ภาคเรียนปกติ        

/(๓)  การทําหนาท่ี... 
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          (๓)  การทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  ใหคิด 
ภาระงานเม่ือนักศึกษาลงทะเบียนครบ  ๑๒  หนวยกิต ตอนักศึกษา  ๑  คน  ดังนี ้
  ประธานกรรมการคิดภาระงาน  ๒  หนวยช่ัวโมง/คน/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ     
  กรรมการคิดภาระงาน  ๑  หนวยช่ัวโมง/คน/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ  

วิทยานิพนธ  ๑  เรื่องใหมีประธาน ๑  คน  และกรรมการไดไมเกิน  ๒  คน  หากเกินกวา  ๒  คน  
ใหคิดภาระงานตามสัดสวนท่ีปฏิบัติจริง  การคิดภาระงานใหคิดไดเพียงภาคเรียนเดียว 
  จํานวนนักศึกษาท่ีอาจารยแตละคนรับเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบของ
บัณฑิตวิทยาลัย  ประกาศ และ/หรือระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
              (๔)  กรรมการสอบวิทยานิพนธแตละคนใหคิดภาระงาน  ๐.๒  หนวยช่ัวโมง/ครั้ง/   
สัปดาห/ภาคเรียนปกติ     

 ขอ  ๗  การคิดภาระงานวิจัย  พัฒนาองคความรูและงานวิชาการในลักษณะอ่ืน  ใหคณะกรรมการ
บริหารวิชาการหรือคณะกรรมการสถาบันวิจัยเปนผูกําหนดคาของภาระงาน  โดยใหพิจารณาถึงปริมาณและ
คุณภาพของผลงาน  ความกาวหนาทางวิชาการ  การไดรับการยอมรับในสาขาวิชาชีพ โดยพิจารณาจากการ
ตีพิมพและการเผยแพรในวารสารท่ีไดรับการยอมรับ  การไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานทางวิชาการ  การ
ไดรบัรางวัลอ่ืนๆ  ผลงานดังกลาวใหคิดเปนภาระงานไดเพียงครั้งเดียว 

 ขอ  ๘  งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กําหนดเปนภาระงานดังนี้ 
   (๑)  การทํางานบริการวิชาการและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คิดภาระงานจากจํานวน
ช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงานจริง  คิดเปนภาระงานจํานวนช่ัวโมง x  ๑/๑๖ หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ   
  (๒)  การเปนคณะกรรมการคณะทํางานประชุมหรือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเปนครั้งคราว  
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ๑  ช่ัวโมงใหคิดเปนภาระงานจํานวนช่ัวโมง x  ๑/๑๖ หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ   
  (๓)  การเปนอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาคิดเปนภาระงาน ๑/๔๕ x  จํานวนนักศึกษา x ๑/๑๖ 
หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ  แตท้ังนี้รวมแลวตองไมเกิน  ๔  หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ   

 ขอ  ๙  ภาระงานบริหารของผูดํารงตําแหนงบริหาร คิดภาระงานดังนี ้
  (๑)   อธิการบดี  คิดเปนภาระงาน  ๓๕  หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ   
  (๒)  รองอธิการบดี คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  หรือหัวหนาสวนงานภายในเทียบเทา
คณะ  คิดเปนภาระงานรอยละ  ๖๐  หรือ  ๒๑  หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ   
  (๓)  รองคณบดี  รองผูอํานวยการสถาบัน  สํานกั  ผูชวยอธิการบดี  ผูอํานวยการกอง  หัวหนา
สํานักงานคณบดี  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก หรืองานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ  กําหนดเปนภาระงานรอยละ  ๔๐  หรือ  ๑๔  หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ  

 /(๔)  หัวหนางาน... 
 



 - ๕ - 

   
  (๔)  หัวหนางาน  ประธานสาขาวิชา  ผูชวยคณบดี  ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน สํานัก  หรือ
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนมีฐานะเทียบเทาคณะ   หัวหนาศูนยท่ีสังกัดหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก  คิด
ภาระงานรอยละ  ๓๐ หรือ  ๑๐.๕ หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ   
  (๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการคณะตางๆ ท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  คิดภาระงานรอยละ  ๒๐  หรือ  ๗  หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ   
  (๖)  กรรมการบริหารวิชาการ  กรรมการประจําคณะ กรรมการประจําสถาบัน สํานัก  รองประธาน     
สภาคณาจารยและขาราชการ  คิดภาระงานรอยละ  ๑๕  หรือ  ๕  หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนปกติ   
  บุคคลท่ีดํารงตําแหนงบริหาร  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  มากกวา  ๑  ตําแหนง  ใหคิด 
ภาระงานบริหารท่ีมีสัดสวนสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว 
 

 ขอ  ๑๐  การคํานวณภาระงานของผูขอตอเวลาราชการ  ใหคิดเฉพาะภาระงานสอนและภาระงานวิจัย  
พัฒนาองคความรู  และงานวิชาการในลักษณะอ่ืนเทานั้น  และตองมีผลงานวิชาการตามเกณฑในขอ ๕ (๕)  
แหงประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
    
       (นายปญญา  มหาชัย) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 
  
 
 
     
 


