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หน่วยภาระงาน/สัปดาห์

ร้อยละ

1.1-1.3 293.82 42.59

1.4-1.6 2.04 53.35

1.7 0.86 0.75

1.8 4.00 0.08

1.9 4.93 3.24

305.65 รวม 100.00

ภาระงานด้านการสอน/พฒันานิสิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

ภาระงานด้านการวิจยัและด้านการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

2.1 366.46

2.2 16.35

382.81

3.1-3.2 1.15

3.3 1.38

3.4 1.15

3.5-3.6 0.96

3.7 0.69

5.35

4.1 0.54 ผู้กรอกภาระงาน :

0.54

5.1 20.00

5.2 2.75

5.3 0.50

23.25

717.59  

หมายเหต ุ: 1. ขอ้มูลทีป่รากฏเป็นการกรอกขอ้มูลในรูปแบบทีห่ลากหลาย ท าให้ผลรวมของภาระงานมีค่าสูงเกนิความเป็นจริง

              2. ตัวอยา่งการต้ังชื่อไฟล์ "ภาระงาน 1สค59 ถงึ 31มค60_รศ.ใจดี มีความสุข" ลิขสิทธิ์เป็นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รวมภาระงานทั้งหมด

ภาระงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

รวมภาระงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รวมภาระงานดา้นการบริหารและกรรมการอ่ืนๆ

ภาระงานด้านการบริหารและกรรมการอื่น ๆ

ภาระงานดา้นการบริการวชิาการ

ภาระงานของผู้บริหาร

ภาระงานในต าแหน่งบริหารอื่น ๆ

จดัประชมุ อบรม สัมมนา ประชมุวิชาการ และนิทรรศการทางวิชาการ

ภาระงานคณะกรรมการและอื่น ๆ

เขา้ร่วมกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

จดัท าเผยแพร่บทความทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

บริการวิชาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ/บริการทางวิชาชพี

บริการวิชาการแกช่มุชนตามอตัลักษณ์ SCI 

สรุปภาระงานของ รศ.ดร. ใจด ีมีความสุข

ภาระงานดา้นการบริหารและกรรมการอ่ืน ๆ

ปรับปรุงโดย ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ภาระงานด้านการวิจยัและผลงานวิชาการฝึกงาน/นิเทศงาน/สัมมนา/โครงการวิจยั

สอนบรรยายและปฏิบัติการ

อัตราส่วนของภาระงานดา้นอ่ืน ๆ ตอ่ภาระงานทั้งหมดภาระงานดา้นการสอน/พัฒนานิสิต

ภาควชิา                  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรึนครินทรวโิรฒ

วนัที่ 1 สิงหาคม 2559  ถึง วนัที่ 31 มกราคม 2560

ภาระงานด้านการสอน/พฒันานิสิต

มกราคม 2560

งานปริญญานิพนธ์

งานพฒันานิสิต

งานสนับสนุนการสอน

……………………………………………………………………..

รศ.ดร. ใจดี มีความสุข

วันที ่31 มกราคม 2560

รวมภาระงานดา้นการบริการวชิาการ

ภาระงานด้านการบริการวิชาการ

รวมภาระงานดา้นการสอน / พัฒนานิสิต

รวมภาระงานดา้นการวจิยัและผลงานวชิาการ

ผลงานทางวิชาการ

วิทยากร/คณะกรรมการให้กบัหน่วยงานภายนอก

ภาระงานดา้นการวจิยัและผลงานวชิาการ

งานวิจยัทีก่ าลังด าเนินการ
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1.1 - 1.3 ภาระงานดา้นการสอนบรรยายและปฏิบัตกิาร

ก. วชิาบรรยาย

ปฏิบัตกิาร

บรรยาย ปฏิบัติ

ในเขต/

นอกเขต

จ านวนครั้ง 

(รวมไปกลบั)

1 SC101 3 3 1 1.00 5 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 6.00

2 SC102 3 3 1 1.00 45 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 9.00

3 SC101 3 3 1 1.00 500 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 18.00

4 0.00

5 SC204 3 3 5 1.00 5 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 6.00

6 SC204 3 3 5 1.00 5 ตรี สอนซ้ า 4 ปสม. ในเวลา TH หลัก 12.00

7 0.00

8 SC355 3 3 5 1.00 40 ตรี สอนคร้ังแรก อคร. 2 ในเวลา TH หลัก 15.00

9 SC355 3 3 5 1.00 40 ตรี สอนซ้ า 2 อคร. 2 ในเวลา TH หลัก 24.00

10 หลัก 0.00

11 SC501 3 3 1 0.50 5 โท สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 6.00

12 SC501 3 3 1 0.50 45 โท สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 7.88

13 SC501 3 3 1 0.50 45 เอก สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 7.88

14 หลัก 0.00

15 หลัก 0.00

90.00 21.75 รวม 111.75

รวมรหัสวชิา

จ านวน

หน่วยกิต

จ านวนชั่วโมง

จ านวน

ผู้สอน สดัสว่น จ านวนนิสติ

ภาษาที่

ใช้สอน

อาจารย์

ผู้สอนหลกั/

ผู้ช่วยที่

รายละเอียดวชิา บรรยาย

ภาระงานสอนระดบัปริญญาตรี ภาระงานสอนระดบับัณฑิตศึกษา 

ระดบันิสติ

ครั้งแรก/

สอนซ้ า

สถานที่สอน

ในเวลา/

นอกเวลา

จ านวนครั้ง

ที่สอนซ้ า
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ข. วชิาบรรยายและปฏิบัตกิาร

ปฏิบัตกิาร

บรรยาย ปฏิบัติ

ในเขต/

นอกเขต

จ านวนครั้ง 

(รวมไปกลบั)

1 SC234 3 2 1.00 48 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 6.00

2 SC234 3 3 1.00 48 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 5.00

3 SC234 3 2 3 1.00 48 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 11.00

4 หลัก 0.00

5 SC336 3 2 1.00 200 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. นอกเวลา TH หลัก 15.00

6 SC336 3 3 1.00 200 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. นอกเวลา TH หลัก 8.00

7 SC336 3 2 3 1.00 200 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. นอกเวลา TH หลัก 20.00

8 หลัก 0.00

9 หลัก 0.00

10 หลัก 0.00

11 หลัก 0.00

12 หลัก 0.00

13 หลัก 0.00

14 หลัก 0.00

15 หลัก 0.00

16 หลัก 0.00

17 หลัก 0.00

18 หลัก 0.00

19 หลัก 0.00

20 หลัก 0.00

65.00 0.00 รวม 65.00

รวมรหัสวชิา

จ านวน

หน่วยกิต

จ านวนชั่วโมง

จ านวน

ผู้สอน สดัสว่น จ านวนนิสติ

ภาษาที่

ใช้สอน

อาจารย์

ผู้สอนหลกั/

ผู้ช่วยที่

รายละเอียดวชิา บรรยาย

ภาระงานสอนระดบัปริญญาตรี ภาระงานสอนระดบับัณฑิตศึกษา 

ระดบันิสติ

ครั้งแรก/

สอนซ้ า

สถานที่สอน

ในเวลา/

นอกเวลา

จ านวนครั้ง

ที่สอนซ้ า
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1.1 ภาระงานดา้นการสอนบรรยายและปฏบิัตกิาร (ตอ่)

ค. วชิาปฏบิัตกิาร

บรรยาย ปฏบิัติ

ในเขต/

นอกเขต

จ านวนครัง้ 

(รวมไปกลบั)

1 SC200 1 3 1.00 40 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก แบบ ก. 4.00

2 SC200 1 3 1.00 40 ตรี สอนซ้ า 3 ปสม. ในเวลา TH หลัก แบบ ก. 10.50

3 SC200 1 3 1.00 40 ตรี สอนคร้ังแรก อคร. 2 ในเวลา TH หลัก แบบ ก. 10.00

4 SC200 1 3 1.00 40 ตรี สอนซ้ า 3 อคร. 1 ในเวลา TH หลัก แบบ ก. 13.50

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

38.00 0.00 38.00

9 SC191 1 3 4.00 40 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก แบบ ข. 20.00

10 SC191 1 3 1.00 40 ตรี สอนซ้ า 3 ปสม. ในเวลา TH หลัก แบบ ข. 12.00

11 SC191 1 3 3.00 40 ตรี สอนคร้ังแรก อคร. 3 ในเวลา TH หลัก แบบ ข. 24.00

12 SC191 1 3 1.00 40 ตรี สอนซ้ า 5 อคร. ในเวลา TH หลัก แบบ ข. 20.00

13 0.00

14 0.00

15 0.00

16 0.00

17 0.00

18 0.00

19 0.00

20 0.00

5.07 0.00 5.07

รวม 43.07 0.00 43.07

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม  ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

หมายเหต ุ: 1. แบบ ก. = การสอนปฏบิัตกิาร/คุมห้องปฏบิัตกิาร     แบบ ข. = การสอนปฏบิัตกิาร/คุมห้องปฏบิัตกิารวทิยาศาสตร์ชีวภาพ/เทคนิคเฉพาะสาขา  

                2. กรณีที่มีการสอนซ้ า ตอ้งกรอกข้อมูลของการสอนครัง้แรกก่อน และในบรรทัดถัดมา ให้กรอกข้อมูลของการสอนซ้ า โดยระบุจ านวนครัง้ของการสอนซ้ า

ภาษาที่

ใช้สอน

ในเวลา/

นอกเวลา

จ านวนชั่วโมง

จ านวน

ผู้สอน สดัสว่น จ านวนนิสติ ระดบันิสติที่

รายละเอียดวชิา

รหัสวชิา

จ านวน

หน่วยกิต

สอน

ปฏบิัตกิาร

แบบ รวม

อาจารย์

ผู้สอนหลกั/

ผู้ช่วย

ปฏบิัตกิาร

จ านวน

ครัง้ที่

สอนซ้ า

ครัง้แรก/

สอนซ้ า

สถานที่สอน

ภาระงานสอนระดบัปริญญาตรี ภาระงานสอนระดบับัณฑิตศึกษา รวม  

ค1. 

ค2. ส าหรับวชิาปฏบิัตกิารที่มีการสอนแยกตามหัวข้อปฏบิัตกิาร (ส าหรับภาควชิาเคมี/ภาควชิาชีววทิยา/ภาควชิาจลุชีววทิยาเท่าน้ัน)

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม  
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1.1 ภาระงานด้านการสอนบรรยายและปฏิบัติการ (ต่อ)

ง. วิชาบรรยายและอภิปราย (ส าหรับศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาเท่าน้ัน)

ปฏิบัติการ

บรรยาย ปฏิบัติ

ในเขต/

นอกเขต

จ านวนครั้ง 

(รวมไปกลับ)

1 SC366 3 2 3 1.00 20 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 9.00

2 SC366 3 3 3 1.00 20 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 14.00

3 SC366 3 2 3 3 1.00 20 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 14.00

4 0.00

5 SC366 3 2 3 1.00 20 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 9.00

6 SC366 3 3 3 1.00 20 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 14.00

7 SC366 3 2 3 3 1.00 20 ตรี สอนคร้ังแรก ปสม. ในเวลา TH หลัก 14.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

11 0.00

12 0.00

13 0.00

14 0.00

15 0.00

74.00 0.00 รวม  74.00

รวมทั้งหมด 272.07 21.75 รวม  293.82

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวนนิสิต ระดับนิสิต

ครั้งแรก/

สอนซ้ า

สถานที่สอน

ในเวลา/

นอกเวลาที่

รายละเอียดวิชา บรรยาย

รวมรหัสวิชา

จ านวน

หน่วยกิต

จ านวนชั่วโมง

จ านวน

ผู้สอน สัดส่วน

อาจารย์

ผู้สอนหลัก/

ผู้ช่วย

ภาษาที่

ใช้สอน
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ตารางที่ 1.4, 1.5, 1.6 ภาระงานด้านการสอนและภาระงานด้านสนับสนุนการสอน (ดูวธิกีารคิดภาระงานตามเกณฑ์ข้อ 1.4-1.6)

รหัส จ านวน สัดส่วน จ านวน ระดับ หน่วย ภาระงาน หน่วย

วิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบตัิ นิสิต นิสิต ภาระงานสอน รวมทั้งสิน้ ภาระงาน

1.3  จ. การนิเทศการปฏิบตัิการสอนและฝึก คิดตามจ านวนนิสิตตามที่ปฏิบัติงานจริง

ประสบการณว์ิชาชีพครู

ระดับปริญญาตรี 2 5 2 10 10.00 2 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

ระดับปริญญาโท 1 4 2 8 8.00 2 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

1.4  การฝึกงาน/การนิเทศงานนิสิต

    ก. การดูแลนิสิตฝึกงาน/นิเทศงานนิสิต ตรี 7 0.47

1 หน่วยภาระงานต่อหน่วยชัว่โมง และคิดได้ไม่

เกิน 7 ภาระงานต่อวนั

    ข. การประเมินผลการฝึกงานของนิสิต 4 ตรี 2 8 0.53 2 หน่วยภาระงานต่อนิสิต

    ค. การเป็นผู้ประสานงานการฝึกงาน/นิเทศงาน 15 1.00 15 หน่วยภาระงานต่อ 1 ภาคการศึกษา

       นิสิต 0.00

    ง. การน านิสิตไปศึกษาดูงานที่ปรากฎใน 7 0.47

1 หน่วยภาระงานต่อหน่วยชัว่โมง และคิดได้ไม่

เกิน 7 ภาระงานต่อวนั

       โครงร่างหลักสูตรของรายวชิาสอน/หลักสูตร 0.00

0.00

1.5  วิชาสัมมนา/หัวข้อเฉพาะทาง

    ก. การเป็นที่ปรึกษาวชิาสัมมนา/หัวข้อเฉพาะทาง 6 0.40 6 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง หากมี

0.00 อาจารย์มากกวา่ 1 คน ให้ถ่วงน้ าหนัก

0.00 ตามสัดส่วนภาระงานที่เกิดขึน้จริง

    ข. การเป็นผู้สอนวชิาสัมมนา/หัวข้อเฉพาะทาง   6 0.40 1 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ต่อหน่วยชัว่โมง

0.00

    ค. การเป็นกรรมการสอบวชิาสัมมนา 3 0.20

1 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง เป็นภาระงานของ

กรรมการแต่ละคน

0.00

    ง. การเป็นผู้ประสานงาน/ผู้จดัการวชิาสัมมนา 6 0.40 1 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

จ านวนชัว่โมง

หมายเหตุ
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รหัส จ านวน สัดส่วน จ านวน ระดับ หน่วย ภาระงาน หน่วย

วิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบตัิ นิสิต นิสิต ภาระงานสอน รวมทั้งสิน้ ภาระงาน

จ านวนชัว่โมง

หมายเหตุ

1.6 วิชาโครงการ/โครงการวิจัย/ปญัหาพิเศษ/

ศิลปะนิพนธ/์ภาคนิพนธ ์(Term paper) ในระดับ

ปริญญาตรี

    ก. การเป็นที่ปรึกษา

       - ที่ปรึกษาหลัก 4 4.00 2 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ต่อโครงการ

       - ที่ปรึกษาร่วม 2 2.00 1 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ต่อโครงการ

   ข. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual study) 2 2.00 1 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ต่อเร่ือง 

      การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ต่อคน 

      (Self study)

   ค. การควมคุมภาคสนาม (Field Trip) 7 0.47 1 หน่วยภาระงานต่อชัว่โมง แต่ไม่เกิน

0.00 7 หน่วยภาระงานต่อวนั

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   ง. การเป็นกรรมการพิจารณาโครงร่าง (Proposal) 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อโครงร่าง

0.00 เป็นภาระงานของกรรมการแต่ละคน 

0.00

0.00

   จ. การเป็นกรรมการสอบวชิาโครงการ/วจิยั 3 0.20 3 หน่วยภาระงานต่อโครงการ/วจิยั

      กรรมการพิจารณาผลงานโครงการ กรรมการกลาง 0.00 เป็นภาระงานของกรรมการแต่ละคน 

      กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ 0.00 โดยรวมภาระงานอ่านตรวจและประเมินรายงาน

   ฉ. ผู้ประสานงาน 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

รวม 30.53

2.04

จ านวนสัปดาห/์ภาคเรียน  =  15 สัปดาห์
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ตารางที่ 1.7 ภาระงานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ (ดูวิธีการคิดภาระงานตามเกณฑ์ข้อ 1.7)

รายการ ระดบั แผน หน้าที่ ชื่อนิสิต ครั้งที่ จ านวน ภาระงาน หน่วย

การศึกษา การศึกษา อาจารย์ คิดภาระงาน นิสิต รวมทั้งสิ้น ภาระงาน

ก. การเป็นที่ปรึกษา ป.โท ก 2 ประธาน 2 2.00 2 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ คิดได้ 2 ภาคการศึกษา

ปริญญานิพนธ์ กรรมการ 2 2.00 1 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ คิดได้ 2 ภาคการศึกษา

ป.เอก แบบที่ 2 ประธาน 1 1.00 3 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ คิดได้ 4 ภาคการศึกษา

กรรมการ 3 3.00 1.5 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ คิดได้ 4 ภาคการศึกษา

ข. การเป็นกรรมการพจิารณา

ได้คิดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รวมไว้ในภาระ

งานของที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว

โครงร่างปริญญานิพนธ์ ป.โท กรรมการ 3 0.20

3 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง คิดเฉพาะภาคการศึกษาที่มี

ประกาศแต่งต้ัง

(ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา ป.เอก กรรมการ 4 0.27

4 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง คิดเฉพาะภาคการศึกษาที่มี

ประกาศแต่งต้ัง

ปริญญานิพนธ)์ 0.00

0.00

0.00

ค. การเป็นกรรมการสอบ ป.โท 20 1.33

10 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง คิดเฉพาะภาคการศึกษาที่มี

ประกาศแต่งต้ัง

ปริญญานิพนธ์ ป.เอก 24 1.60

12 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง คิดเฉพาะภาคการศึกษาที่มี

ประกาศแต่งต้ัง

(คิดภาระงานของกรรมการ 0.00

แต่ละคน) 0.00

0.00

0.00

0.00

หมายเหต ุ(หน่วยภาระงานที่ไดต้อ่สัปดาห์หรืองาน)หลักสูตร
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รายการ ระดบั แผน หน้าที่ ชื่อนิสิต ครั้งที่ จ านวน ภาระงาน หน่วย

การศึกษา การศึกษา อาจารย์ คิดภาระงาน นิสิต รวมทั้งสิ้น ภาระงาน หมายเหต ุ(หน่วยภาระงานที่ไดต้อ่สัปดาห์หรืองาน)หลักสูตร

ง. การเป็นที่ปรึกษา ป.โท แผน ข ประธาน 1 1.00 1 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ต่อเร่ือง คิดได้ 2 ภาคการศึกษา

สารนิพนธ์ 0.00

0.00

0.00

จ. การเป็นกรรมการสอบ 0.00

6 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง คิดเฉพาะภาคการศึกษาที่มี

ประกาศแต่งต้ัง

สารนิพนธ์ 0.00

0.00

0.00

0.00

ฉ. การเป็นกรรมการสอบ 4 8 0.53 2 หน่วยภาระงานต่อนิสิต

ประมวลความรู้ 0.00

0.00

0.00

0.00

ช. การเป็นกรรมการสอบ 0.00 3 หน่วยภาระงานต่อนิสิต

วัดคุณสมบัติ ป.เอก 0.00

0.00

0.00

0.00

รวม 12.93

0.86
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ตารางที่ 1.8 ภาระงานดา้นการพัฒนานิสติ (ดูวิธีการคิดภาระงานตามเกณฑ์ขอ้ 1.8)

สาขาวชิา หลกัสตูร ชั้นปี จ านวน ภาระงาน

นิสติ นิสติ นิสติ ตอ่สปัดาห์

ก. อาจารยท์ี่ปรึกษานสิิต 30

2 หนว่ยภาระงานต่อสัปดาห ์

ต่อภาคการศึกษา

(แต่งต้ังโดยคณะ)

ข. อาจารยท์ี่ปรึกษาชมรม/ 30

2 หนว่ยภาระงานต่อสัปดาห ์

ต่อภาคการศึกษา ต่อชมรม

สโมสร/กจิกรรมนสิิต

(แต่งต้ังโดยฝ่ายพฒันาศักยภาพนสิิต)

รวม 60.00

4.00

หมายเหต ุ:  ใหใ้ส่ขอ้มลูอื่น ๆ ที่เหน็ควรระบเุพื่อความชดัเจนในชอ่งหมายเหตุ เชน่ วันที่หรือระยะเวลาด าเนนิกจิกรรมโครงการ

รายการ หมายเหตุชื่อชมรม/สโมสร/โครงการกิจกรรม
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ตารางที ่1.9 ภาระงานการสนับสนุนงานสอน (ดูวิธีการคิดภาระงานตามเกณฑ์ข้อ 1.9)

จ านวน สัดส่วน แก้ไข ชือ่เอกสารประกอบการสอน/คู่มอืปฏบิตักิาร หน่วย

ผู้ประสานงาน ภาระงาน ปรับปรุง เอกสารค าสอน/หนังสือประกอบการสอน/สื่อ ภาระงาน

ก. การเปน็ผู้ประสานงานรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏบิติัการ 0.00 1 หนว่ยภาระงานต่อสัปดาหต่์อรายวิชา

(ไม่รวมวิชาโครงงาน/สัมมนา/ฝึกงาน) 2.00 0.00

0.5 2.00 1.00

0.5 2.00 1.00

0.5 2.00 1.00

ข. การแต่ง/เรียบเรียงเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนทีรั่บผิดชอบ

  1. เอกสารประกอบการสอน 0.5 2.00 0.07 10 หนว่ยภาระงานต่อเร่ือง (ไม่นอ้ยกว่า 10 หนา้)

  2. คู่มือปฏบิติัการ 0.5 2.00 0.13 5 หนว่ยภาระงานต่อเร่ือง

  3. เอกสารค าสอน 0.5 2.00 0.13 15 หนว่ยภาระงานต่อเร่ือง (ไม่นอ้ยกว่า 10 หนา้)

  4. หนงัสือประกอบการสอน 0.5 2.00 0.13 50 หนว่ยภาระงานต่อเร่ือง (ไม่นอ้ยกว่า 100 หนา้)

0.5 2.00 0.13

ค. การผลิตส่ือการสอนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนทีรั่บผิดชอบ

ทีท่ าขึ้นเปน็คร้ังแรก

  1. Virtual classroom/E-learning courseware 0.5 2.00 0.13 ไม่เกนิ 20 หนว่ยภาระงานต่อเร่ือง

  2. CAI 0.5 2.00 0.13 ไม่เกนิ 20 หนว่ยภาระงานต่อเร่ือง

  3. วิดีทศัน ์CD 0.5 2.00 0.13 ไม่เกนิ 20 หนว่ยภาระงานต่อเร่ือง

  4. อุปกรณ์สาธิต เช่น model 0.5 2.00 0.13 ไม่เกนิ 20 หนว่ยภาระงานต่อโครงการ

0.5 2.00 0.13

0.5 2.00 0.13

ง. การคุมสอบ 1 หนว่ยภาระงานต่อชั่วโมง

(การคุมสอบตามทีก่ าหนดไว้ในตารางสอบ)

0.5 2.00 0.13

0.5 2.00 0.13

0.5 2.00 0.13

0.5 2.00 0.13

รวม 4.93

0.33

( รวม 1.1-1.9   301.04

หมายเหต ุ:  งานแกไ้ข/ปรับปรุงต้องมีการแกไ้ขมากกว่าร้อยละ 70 ใหคิ้ดภาระงานเปน็สัดส่วนของปริมาณงานทีไ่ด้ปรับปรุง 

และคิดได้ไม่เกนิคร่ึงหนึง่ของงานพิมพ์คร้ังแรก

รายการ  หมายเหต ุ(ภาระงานทีไ่ด้)ลักษณะผลงาน

ภาระงาน

รวมทัง้สิ้น
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2. ภาระงานดา้นการวจิัย งานสรา้งสรรค์ และผลงานทางวชิาการ (ตอ่ 26 สปัดาห์)
ตารางที ่2.1 ภาระงานด้านการวิจัย (ดูวิธีการคิดภาระงานตามเกณฑ์ข้อ 2.1)

ประเภท

ของงานวิจัย

โครงการชุดวิจัย/

โครงการวิจัยเดีย่ว

2.1.1 งานวจิัยทีก่ าลังด าเนินการ แนบสัญญาโครงการวจิัย

    ก. ทุนภายใน และใส่คร้ังที ่claim

        - หัวหน้าโครงการ ภายใน ในสัญญา 400,000 1 โครงการเด่ียว 1 9.50

ภายใน ในสัญญา 2,500,000 2 โครงการชุด 0.5 22.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

        - ผู้ร่วมโครงการ ภายใน ขยายสัญญา 4,500,000 2 โครงการชุด 1 3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

แหล่งทุนวิจัย

หน่วย

ภาระงาน

จ านวน

ผู้รว่มงานจ านวนเงนิทุนรายการ ชือ่โครงการวิจัย หมายเหตุระยะสัญญาทุน

สัดส่วน

ภาระงาน
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    ข. ทุนภายนอก

        - หัวหน้าโครงการ ภายนอก ในสัญญา 2,509,000 1 โครงการเด่ียว 1 45.89

ภายนอก ในสัญญา 1,000,000 3 โครงการชุด 0.6 20.93

0.00

0.00

        - ผู้ร่วมโครงการ 0.00

0.00

0.00

   ค. ทุนต่างประเทศ

        - หัวหน้าโครงการ อืน่ ๆ ในสัญญา 4,000,000 1 โครงการเด่ียว 1 91.00

0.00

        - ผู้ร่วมโครงการ อืน่ ๆ ในสัญญา 5,000,000 3 โครงการชุด 1 166.50

0.00

ภาระงานเพิม่เติมกรณีโครงการชุดวจิัย

  - ผู้บริหารโครงการชุดวจิัย/ผู้ 4.00 4 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ 

    อ านวยการแผนงานวจิัย ต่อชุดโครงการ คิดภาระงานเมือ่อยู่

ภายในระยะเวลาของสัญญาทุนเท่านัน้

  - หัวหน้าโครงการเด่ียวทีต้่องท าเป็น 2.00 2 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

    ทีมวจิัย/ หัวหน้าโครงการวจิัยย่อย ต่อชุดโครงการวจิัยย่อย คิดภาระงาน

    ในชุดโครงการวจิัย เมือ่อยูภ่ายในระยะเวลาของสัญญาทุน

เท่านัน้
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2.1.2 รายงานโครงการวจิัยฉบับสมบูรณ์/

Manuscript ให้คิดภาระงานได้เฉพาะที่

ระบุไวใ้นสัญญา

    ก. รายงานโครงการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 20.00 20 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

    ข. Manuscript ทีเ่ผยแพร่ในวารสาร

       ระดับชาติทีอ่ยูใ่นฐานข้อมูล TCI

         - หัวหน้าโครงการวจิัย 40 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

         - ผู้ร่วมวจิัย 20 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

    ค. Manuscript ทีเ่ผยแพร่ในวารสาร

    ระดับนานาชาติทีอ่ยูใ่นฐานข้อมูล TCI

         - หัวหน้าโครงการวจิัย 50 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

         - ผู้ร่วมวจิัย 25 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

    ง. Manuscript ทีเ่ผยแพร่ในวารสาร

       ระดับนานาชาติทีอ่ยูใ่นฐานข้อมูล

       สากล (ISI, SCI, Science Direct, 

       Pubmed, ERIC, Scopus ฯลฯ)

         - หัวหน้าโครงการวจิัย 60 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

         - ผู้ร่วมวจิัย 30 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

รวม 366.46

หมายเหตุ : 1. กรณีได้รบัการอนุมัติขยายสัญญา ให้สามารถน างานวิจัยทีด่ าเนินการในช่วงเวลาทีข่อขยายเวลาโครงการมาคิดเปน็ภาระงานได้ แต่เวลาน้ีขยายสัญญาทัง้หมดรวมแล้วไม่เกิน 12 เดือน 

 คิดภาระงานได้ 3 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ตามเวลาทีข่ยาย 

2. ภาระงานวิจัยต่อโครงการทีค่ านวณได้ ในทีน้ี่เปน็ภาระงานของผู้วิจัยทุกคนทีม่ีภาระงานเท่ากัน ถึงแม้ว่าโครงการวิจัยน้ันจะมีผู้รว่มวิจัยหลายคนก็ตาม ให้นับได้ว่าทุกคนในทีมวิจัยมีภาระ

3. สัดส่วนภาระงาน หมายถึง ระยะเวลาทีด่ าเนินการระหว่างสัญญาทุนทีเ่กิดขึน้ เทียบกับระยะเวลาตามรอบของการคิดภาระงาน (6 เดือน) เช่น เริ่มท าวิจัย 4 เดือนจาก 6 เดือน = 4/6 = 0.67

4. โครงการวิจัยทีไ่ม่ได้รบัทุนจะต้องด าเนินการตามระเบยีบวิธีวิจัย และได้รบัความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยจะได้ภาระงาน = 2 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

   โดยคิดระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

งานเท่ากัน 
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ตารางที ่2.2 ผลงานทางวิชาการ (ดูวธิกีารคิดภาระงานตามเกณฑ์ข้อ 2.2)

จ านวน สัดส่วน

ผู้รว่มงาน ในผลงาน

2.2.1 ผลงานวจิัย/บทความวจิัยทีตี่พิมพ์

ในวารสาร (Publication)/reprint

  ก1. วารสารในฐาน TCI หรือเทียบเท่า

  แต่ยังไม่ได้รับการรับรองเป็นวารสาร

  ระดับชาติ/ทีไ่ม่อยูใ่นฐาน TCI

        - หัวหน้าโครงการ 60 หน่วยภาระงานต่อ reprint

        - ผู้ร่วมวจิัย 30 หน่วยภาระงานต่อ reprint

  ก2. วารสารในฐาน TCI หรือเทียบเท่า

  ได้รับการรับรองเป็นวารสารระดับชาติ

        - หัวหน้าโครงการ 100 หน่วยภาระงานต่อ reprint

        - ผู้ร่วมวจิัย 50 หน่วยภาระงานต่อ reprint

   ข1. วารสารในฐานข้อมูล TCI หรือ

   เทียบเท่า ได้รับการรับรองเป็นวารสาร

   ระดับนานาชาติ

        - หัวหน้าโครงการ 110 หน่วยภาระงานต่อ reprint

        - ผู้ร่วมวจิัย 55 หน่วยภาระงานต่อ reprint

   ข2. วารสารระดับนานาชาติในฐาน

   ข้อมูลสากล

        - หัวหน้าโครงการ 150 หน่วยภาระงานต่อ reprint

        - ผู้ร่วมวจิัย 75 หน่วยภาระงานต่อ reprint

รายการ หมายเหตุชือ่เรื่อง/ผลงาน

ชือ่วารสารทีต่ีพิมพ์

 /Impact Factor (ถ้าม)ี หน่วยภาระงาน

60.00

100.00

55.00

150.00
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2.2.2 ผลงานวจิัยทีน่ าเสนอในลักษณะอืน่

  ก. บทความปริทัศน์ (review article)

      ก1. วารสารระดับชาติโดยได้รับเชิญ

       - หัวหน้าโครงการ 40 หน่วยภาระงานต่อบทความ

       - ผู้ร่วมวจิัย 20 หน่วยภาระงานต่อบทความ

      ก2. วารสารระดับชาติดโดยไม่ได้รับเชิญ

       - หัวหน้าโครงการ 30 หน่วยภาระงานต่อบทความ

       - ผู้ร่วมวจิัย 15 หน่วยภาระงานต่อบทความ

      ก3. วารสารระดับนานาชาติโดยได้รับเชิญ

       - หัวหน้าโครงการ 80 หน่วยภาระงานต่อบทความ

       - ผู้ร่วมวจิัย 40 หน่วยภาระงานต่อบทความ

      ก4. วารสารระดับนานาชาติโดยไม่ได้

     รับเชิญ

       - หัวหน้าโครงการ 60 หน่วยภาระงานต่อบทความ

       - ผู้ร่วมวจิัย 30 หน่วยภาระงานต่อบทความ

  ข. ผลงานวจิัยทีน่ าเสนอในทีป่ระชุมวชิาการ

     (proceedings)

      ข1. ระดับชาติ

        - Oral presentation 20 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

        - Poster 10 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

        - ตีพิมพ์ proceeding full paper 60 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

   ข2. ระดับนานาชาติ

        - Oral presentation 60 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

        - Poster 30 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

        - ตีพิมพ์ proceeding full paper 80 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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2.2.3 บทความทางวชิาการ/ผลงานอืน่ ๆ

   ก. บทความทางวชิาการ 

       ก1. การเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 

           - หัวหน้าคณะ 15 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

           - ผู้ร่วมเขียน 7.5 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

       ก2. การเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

           - หัวหน้าคณะ 30 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

           - ผู้ร่วมเขียน 15 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

   ข. ทรัพย์สินทางปัญญา

      ข1. ระดับชาติ

        - ลิขสิทธิ์ 50 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

        - อนุสิทธบิัตร 150 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

        - สิทธบิัตร 250 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

      ข2. ระดับนานาชาติ

        - ลิขสิทธิ์ 100 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

        - อนุสิทธบิัตร 300 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

        - สิทธบิัตร 500 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

      ค. ต ารา

        - ภาษาไทย 15 หน่วยภาระงานต่อบท

        - ภาษาต่างประเทศ 30 หน่วยภาระงานต่อบท

      ง. หนังสือ

        - ภาษาไทย 15 หน่วยภาระงานต่อบท

        - ภาษาต่างประเทศ 30 หน่วยภาระงานต่อบท

รวม

รวม (ตาราง 2.1 + 2.2)

หมายเหตุ : 1. ระบชุือ่วารสารและฐานข้อมูล/Impact Factor (ถ้าม)ี เช่น ISI, SCI, Science Direct, Pubmed, ERIC, Scopus 

2. ผลงานวิจัยทีน่ าเสนอในลักษณะอ่ืน จะคิดภาระงานได้เมือ่ได้มอบให้มหาวิทยาลัยเปน็ผู้มีสิทธิในผลงานน้ัน

3. ในกรณีทีม่ีผู้รว่มวิจัยหลายคน ให้ทุกคนได้ภาระงานเท่ากันคือครึ่งหน่ึงของหัวหน้าโครงการวิจัย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.35

382.81
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3. ภาระงานดา้นการบริการวชิาการ (ตอ่ 26 สปัดาห)์

ตารางที ่3.1,3.2,3.3  ภาระงานดา้นการบรกิารวชิาการ (ดูวธิกีารคิดภาระงานตามเกณฑ์ขอ้ 3.1,3.2,3.3)

หน่วยงานทีร่บับรกิาร จ านวน หน่วย

หรอืชือ่สือ่ทีเ่ผยแพร่ ชัว่โมง ภาระงาน

3.1 การเป็นวทิยากร

   -กรณีไม่ได้รับค่าตอบแทน 7 7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   -กรณีได้รับค่าตอบแทน 14 14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2 การเป็นคณะกรรมการใหก้บั

หน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลัย

  3.2.1 การเป็นกรรมการวชิาการ 0.00

    กรรมการวชิาชีพระดับชาติ ทีไ่ด้รับ

    การแต่งต้ังจากหน่วยงานภายนอก

    มหาวทิยาลัย

  3.2.2 การไปปฏบิัติงานตรวจสอบ/ประเมิน

    ใหก้บัหน่วยงานภายนอกคณะ

    หรือมหาวทิยาลัยโดยได้รับการอนุมัติ  

        - กรณีไม่ได้รับค่าตอบแทน 3 คร้ัง 9.00 3 หน่วยภาระงานต่อคร้ัง

หมายเหตุรายการ ชือ่เรื่อง/งาน/วารสาร วนั-เดอืน-ปี
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        - กรณีได้รับค่าตอบแทน ____คร้ัง 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อคร้ัง

3.3 การจดัท าเผยแพร่บทความทางวชิาการ

ในลักษณะอื่น

  3.3.1 การเผยแพร่วชิาการทางส่ือต่าง ๆ

    - การเผยแพร่ทางโทรทัศน์ 2 เร่ือง 6.00 3 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

    - การเผยแพร่ทางวทิยุ/เวบไซท์ ____เร่ือง 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

    - การเผยแพร่ทางหนังสือพมิพ์/ ____เร่ือง 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อเร่ือง

      ส่ือส่ิงพมิพ์/นิตยสาร/แผ่นพมิพ์

  3.3.2 การจดัท าวารสารทางวชิาการ

ภาระงานของบรรณาธกิาร 

และกองบรรณาธกิารแต่ละคน

    - วารสารระดับชาติทีอ่ยู่ระหวา่งการเตรียม

      การขอรับการรับรอง (มี peer review)

         - บรรณาธกิารวารสารทางวชิาการ  ___ ฉบับ 0.00 15 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

         - กองบรรณาธกิารวารสารทางวชิาการ  ___ ฉบับ 0.00 7.5 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

    - วารสารระดับชาติทีไ่ด้รับการรับรอง

         - บรรณาธกิารวารสารทางวชิาการ  ___ ฉบับ 0.00 20 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

         - กองบรรณาธกิารวารสารทางวชิาการ  ___ ฉบับ 0.00 10 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

    - วารสารระดับนานาชาติ

         - บรรณาธกิารวารสารทางวชิาการ 1 ฉบับ 30.00 30 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

         - กองบรรณาธกิารวารสารทางวชิาการ  ___ ฉบับ 0.00 15 หน่วยภาระงานต่อฉบับ

รวม 2.54

หมายเหตุ: คิดภาระงานไดเ้ฉพาะงานทีไ่ดร้บัเชญิจากหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวทิยาลยัโดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานตน้สงักัด
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ตารางที ่3.4,3.5  ภาระงานดา้นการบรกิารวชิาการ (ตอ่)

สถานทีจ่ัดงาน/ หน่วย

หน่วยงานทีร่บับรกิาร ภาระงาน

3.4 การจดัประชุม อบรม สัมมนา ประชุม- เป็นภาระงานรวมต่อโครการ

วชิาการ และนิทรรศการทางวชิาการ

  3.4.1 การจดัฝึกอบรม สัมมนา

      - ภายในมหาวทิยาลัย 30.00 30 หน่วยภาระงานต่อโครงการ

      - ระดับชาติ 0.00 60 หน่วยภาระงานต่อโครงการ

      - ระดับนานาชาติ 0.00 120 หน่วยภาระงานต่อโครงการ

  3.4.2 การจดัประชุมวชิาการ (ทีไ่ด้รับการอนุมัติ

           โครงการ)

      - ระดับคณะ ภายในมหาวทิยาลัย 0.00 50 หน่วยภาระงานต่อโครงการ

      - ระดับชาติ/มหาวทิยาลัย 0.00 100 หน่วยภาระงานต่อโครงการ

      - ระดับนานาชาติ 0.00 200 หน่วยภาระงานต่อโครงการ

รายการ ชือ่เรื่อง/งาน วนั-เดอืน-ปี หมายเหตุจ านวน



วท.บร.05  3.4.3 การจดันิทรรศการทางวชิาการ
30 หน่วยภาระงานต่อโครงการ 

และแบ่งภาระงานตามสัดส่วนของผู้ร่วมจดั

  3.4.4 การจดักจิกรรมทางวชิาการ 

    เสวนาวชิาการ (journal club)

      - ผู้น ากจิกรรม 0.00 2 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมง

      - ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมง

   3.4.5 การพฒันาด้านวชิาการ/วชิาชีพ

     - การเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม/อบรม/ 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมงตามทีป่ฏบิัติจริง

       สัมมนาภายในมหาวทิยาลัย (ไม่เกนิ 7 ชั่วโมงต่อ 1 วนั)

     - ภายนอกมหาวทิยาลัย 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมงตามทีป่ฏบิัติจริง

(ไม่เกนิ 7 ชั่วโมงต่อ 1 วนั)
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3.5 การใหบ้ริการวชิาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

  3.5.1 อาจารยป์ระจ าพีเ่ล้ียง (mentor) 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมงตามทีป่ฏบิัติจริง

  3.5.2 ทีป่รึกษาผลงานวชิาการ 9.00 3 หน่วยภาระงานต่อเร่ืองหรือโครงการ

  3.5.3 ทีป่รึกษางานวชิาชีพ 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมงตามทีป่ฏบิัติจริง

  3.5.4 พจิารณาเคร่ืองมือวจิยั 2 หน่วยภาระงานต่อเร่ืองหรือโครงการ

  3.5.5 พจิารณาบทความ

        - วารสารในประเทศ 6.00 3 หน่วยภาระงานต่อบทความ

       - วารสารต่างประเทศ 0.00 5 หน่วยภาระงานต่อบทความ

  3.5.6 พจิารณาต ารา หนังสือ รายงานวจิยั 0.00 10 หน่วยภาระงานต่อเล่ม

ฉบับสมบูรณ์

  3.5.7 พจิารณาขอ้เสนอโครงการ 0.00 2 หน่วยภาระงานต่อโครงการ
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  3.5.8 พจิารณาผลงานทางวชิาการทีข่อ

ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ เพือ่ประเมินเป็น

        - ผศ. หรือเทียบเท่า 0.00 5 หน่วยภาระงานต่อราย

        - รศ. หรือเทียบเท่า 0.00 10 หน่วยภาระงานต่อราย

        - ศ. หรือเทียบเท่า 0.00 15 หน่วยภาระงานต่อราย

  3.5.9 การออกใหบ้ริการพฒันาชุมชน โดย 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมง

ได้รับการอนุมัติ (ไม่เกนิ 7 ชั่วโมงต่อ 1 วนั)

รวม 1.73

หมายเหตุ:  ในหัวขอ้ 3.4.1-3.4.4 ในทีน้ี่เปน็ภาระงานรวมของผู้จัดงาน หากมผู้ีรว่มจัดงานมากกวา่ 1 คน ก าหนดให้ถ่วงน้ าหนักตามสดัสว่นภาระงานของผู้รว่ม
งานแตล่ะคนทีเ่กิดขึน้จรงิ ให้ผู้เขา้รว่มจัดไดภ้าระงานเท่ากันทุกคน ประธานกรรมการไดภ้าระงานเพ่ิมอีก 1 เท่าของกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
ไดภ้าระงานเพ่ิมอีก 0.5 เท่าของกรรมการ



วท.บร.05
ตารางที ่3.6  ภาระงานดา้นการบรกิารวชิาการ (ต่อ)

สถานทีจ่ัดงาน/ จ านวน หน่วย

หน่วยงานทีร่บับรกิาร ชัว่โมง ภาระงาน

3.6 การใหบ้ริการทางวชิาชีพ

  3.6.1 การเป็นกรรมการตัดสิน 7 7.00 1 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมง

    โดยได้รับการอนุมัติจากหวัหน้าหน่วยงาน

        

  3.6.2 การใหบ้ริการการสอบ/สร้างเคร่ืองมือ 3 3.00 1 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมง

    วดัและประเมินผล/วเิคราะหแ์ละประมวลผล

    

รวม 0.38

รายการ ชือ่เรื่อง/งาน/วารสาร วนั-เดอืน-ปี หมายเหตุ



วท.บร.05
ตารางที ่3.7 ภาระงานดา้นการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนตามอัตลกัษณ์ SCI ทีค่ณะ/ภาควชิาเปน็ผู้รบัผิดชอบ

สถานทีจ่ัดงาน/ จ านวน หน่วย

หน่วยงานทีร่บับรกิาร ชัว่โมง ภาระงาน

3.7.1 การบริการวชิาการแกชุ่มชนตามพืน้ที่ ใช้ค าส่ังแต่งต้ังเป็นหลักฐานในการพจิารณา

เป้าหมายทีม่หาวทิยาลัยก าหนด

      - ผู้น า/ผู้จดักจิกรรม 2 4.00 2 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมง

0.00

0.00

0.00

      - ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 3 3.00 1 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมง

0.00

0.00

0.00

3.7.2 การบริการวชิาการอื่น ๆ

      - ผู้น า/ผู้จดักจิกรรม 4 8.00 2 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมง

0.00

0.00

      - ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 3 3.00 1 หน่วยภาระงานต่อชั่วโมง

0.00

0.00

รวม 0.69

รวมภาระงานบรกิารวชิาการทัง้หมด 5.35

(ตารางที ่3.1 - 3.7)

รายการ ชือ่เรื่อง/งาน/วารสาร วนั-เดอืน-ปี หมายเหตุ



วท.บร.054. ภาระงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (ตอ่ 26 สปัดาห์)

ตารางที่ 4.1  ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ดูวธิกีารคิดภาระงานตามเกณฑ์ข้อ 4)

รายการ งานที่ปฏิบตัิ วัน-เดือน-ปี จ านวนชัว่โมง หน่วยภาระงาน หมายเหตุ

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและศิลปะที่คณะมอบหมายให้ด าเนินการ การเข้าร่วมกิจกรรม ได้ 1 หน่วย

ทั้งในด้านการส่งเสริม ศึกษา ค้นควา้ เผยแพร่ จดักิจกรรม และเข้าร่วม ภาระงานต่อชัว่โมง 

กิจกรรม

  1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และความภาคภูมิใจ

     ในวถิีชีวติและภูมิปัญญาไทย

  2. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และความภาคภูมิใจ

     ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของท้องถิน่และของชาติ

         2.1 โครงการ/กิจกรรมรดน้ าด าหัววนัสงกรานต์ เข้าร่วม 3 3

         2.2 โครงการ/กิจกรรมวนัขึน้ปีใหม่

  3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และความศรัทธา

     ในสถาบันทางศาสนา

         3.1 โครงการ/กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

         3.2 โครงการวนัสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์ เข้าร่วม 4 4

   4. โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือ

      ความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม

         4.1 โครงการ/กิจกรรมเกษียณอายุราชการ

         4.2 โครงการ/กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต



วท.บร.054. ภาระงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (ตอ่ 26 สปัดาห์)

ตารางที่ 4.1  ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ดูวธิกีารคิดภาระงานตามเกณฑ์ข้อ 4)

รายการ งานที่ปฏิบตัิ วัน-เดือน-ปี จ านวนชัว่โมง หน่วยภาระงาน หมายเหตุ

         4.3 โครงการ/กิจกรรมไหวค้รู

         4.4. โครงการ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต เข้าร่วม 7 7

         4.5 โครงการ/กิจกรรมงานวนัสมเด็จพระเทพฯ

   5. โครงการ/กิจกรรมแสดงวฒันธรรมและศิลปะ

   6. การแสดงวฒันธรรมและศิลปะของชาติ (อืน่ ๆ)

         6.1 โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ภาควชิา/คณะจดั

รวม 0.54



วท.บร.05

5. ภาระงานดา้นการบริหารและกรรมการอ่ืน ๆ (ตอ่ 26 สัปดาห)์
ตารางที่ 5.1  ภาระงานของผู้บรหิารและต าแหน่งบรหิารอ่ืน  ๆ (ดูวธิกีารคิดภาระงานตามเกณฑ์ข้อ 5.1 และ 5.2)

ภาระงาน

ต่อสัปดาห์

ผู้บรหิารกลุ่มที่ 1 และ 2 (35 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห)์

อธกิารบดี

รองอธกิารบดี

คณบดี 

ผู้อ านวยการศูนย/์ส านัก (เทยีบเทา่คณะ)

ผู้บรหิารกลุ่มที่ 4 (20 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห)์

ผู้ช่วยอธกิารบดี 

รองคณบดี 

หวัหน้าภาควชิา 20.00

หวัหน้าสาขา (คณะที่ไม่มีการแบง่ส่วนราชการเปน็ภาควชิา) 

รองผู้อ านวยการศูนย/์ส านัก 

ต าแหน่งบริหารที่ภาระงานเทยีบเทา่หวัหน้าภาควชิา

รายการ หน้าที่/งานที่ปฏบิตัิ หมายเหตุ



วท.บร.05

ภาระงาน

ต่อสัปดาห์รายการ หน้าที่/งานที่ปฏบิตัิ หมายเหตุ

ผู้บรหิารกลุ่มที่ 5 (10 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห)์

ผู้ช่วยคณบดี 

รองหวัหน้าภาควชิา

รองหวัหน้าภาควชิา = 

เลขานุการภาควชิาเดิม

ประธานกรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการบณัฑิตศึกษา(ที่ไม่ใช่โครงการพเิศษ)

ต าแหน่งที่ภาระงานบริหารเทยีบเทา่รองหวัหน้าภาควชิา

รวม 20.00

หมายเหตุ:  1. ในกรณีที่มีต าแหน่งบริหารหลายต าแหน่ง ใหคิ้ดภาระงานเฉพาะต าแหน่งสูงสุดเพยีงต าแหน่งเดียว

กรรมการโดยต าแหน่งบริหาร

2. การก าหนดภาระงานส าหรับภาระงานการเปน็กรรมการ หมายถึง การเปน็กรรมการของคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยแต่งต้ัง โดยเปน็ภาระงานที่ติดตามเวลาที่เข้าประชุม แต่ไม่รวมการเปน็



วท.บร.05
ตารางที ่5.2  ภาระงานคณะกรรมการ/ต าแหน่งบริหารทีม่ีการด าเนินการต่อเน่ือง (ดูวธิกีารคิดภาระงานตามเกณฑ์ข้อ 5.3 ก และ ฉ)

ภาระงาน ภาระงาน

รวมทัง้สิน้ ต่อสัปดาห์

ก. คณะกรรมการ/คณะท างาน/คณะอนุกรรมการ/ทีป่รึกษา

ทีแ่ต่งตัง้โดยคณะ/มหาวิทยาลัยและมีการด าเนินการต่อเน่ือง

ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยต าแหน่งบริหาร

  - ทีป่รึกษา 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อชัว่โมง

  - ประธาน  0.00 2 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

  - รองประธาน 1.75 1.75 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

  - กรรมการและเลขานุการ 0.00 1.5 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

  - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 0.00 1.5 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

  - กรรมการ 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

รายการ หน้าที/่งานทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ



วท.บร.05
ภาระงาน ภาระงาน

รวมทัง้สิน้ ต่อสัปดาห์รายการ หน้าที/่งานทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ

ก1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  - ประธาน 0.00 2 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

  - กรรมการและเลขานุการ 0.00 1.5 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

  - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 0.00 1.5 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

  - กรรมการ วท.บ.วสัดุศาสตร์ 1.00 1 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

ก2. ต าแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควชิา = 

ผู้ช่วยเลขานุการภาควชิาเดิม

5 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

ฉ. งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

  - ประธาน 0.00 10 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

  - รองประธาน 0.00 5 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

  - เลฃานุการ 0.00 5 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

  - ตัวแทนสภาอาจารย์ 0.00 1 หน่วยภาระงานต่อชัว่โมงการประชุม

    

รวม 2.75

  - ผู้ช่วยหัวหน้าภาควชิา/ศูนย ์

0.00



วท.บร.05ตารางที่ 5.3  ภาระงานคณะกรรมการที่มีการด าเนินการเปน็ครัง้คราว (ดูวธิกีารคิดภาระงานตามเกณฑ์ข้อ 5.3 ข ถึง จ)

หน่วย

ภาระงาน

ข. คณะกรรมการเฉพาะกิจที่แต่งตั้งโดยหน่วยงานภายในระดับภาควิชา/

คณะ/มหาวิทยาลัย และมีการด าเนินการเปน็ครัง้คราว

  - ประธาน 0.00 2 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง/การประชุม 1 คร้ัง

  -รองประธาน 0.00 1.75 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง/การประชุม 1 คร้ัง

รายการ หน้าที/่งานที่ปฏบิติั หมายเหตุ



วท.บร.05หน่วย

ภาระงานรายการ หน้าที/่งานที่ปฏบิติั หมายเหตุ

  - กรรมการและเลขานุการ 0.00 1.5 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง/การประชุม 1 คร้ัง

  - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 0.00 1.5 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง/การประชุม 1 คร้ัง

  - กรรมการ 0.00 1 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง/การประชุม 1 คร้ัง



วท.บร.05หน่วย

ภาระงานรายการ หน้าที/่งานที่ปฏบิติั หมายเหตุ

 - การเข้าร่วมประชุมภาควชิา 5 คร้ัง รวม 10 ชั่วโมง 10.00 1 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง/การประชุม 1 คร้ัง

ค. กรรมการตรวจการจ้าง (คิดภาระงานตามวงเงินของส่ิงก่อสร้าง)

วงเงิน <10 ล้านบาท/ 10 - 100 ล้านบาท/ >100 ล้านบาท

  - ประธาน 0.00 2/ 4/ 6 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง

  - กรรมการและเลขานุการ 0.00 1.5/ 3/ 4 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง

  - กรรมการ 1.8 ล้านบาท 1.00 1/ 2/ 3 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง

ง. กรรมการตรวจรบัพัสดุ

วงเงิน <2 แสนบาท/ 2 แสน - 1 ล้านบาท/ >1 ล้านบาท

  - ประธาน  2 ล้านบาท 2.00 1/ 1.5/ 2 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง

  - กรรมการและเลขานุการ  0.00 1/ 1.5/ 2 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง

  - กรรมการ  0.00 1/ 1.5/ 2 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง



วท.บร.05หน่วย

ภาระงานรายการ หน้าที/่งานที่ปฏบิติั หมายเหตุ

จ. กรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิและกรรมการสอบสวนทางวินัย

  - ประธาน  0.00 3 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง

  - กรรมการและเลขานุการ 0.00 2 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง

  - กรรมการ 0.00 1 หน่วยภาระงาน/ชั่วโมง

รวม 0.50

23.25


