- ร่าง -

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
-----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน ว่าด้ว ยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ................ เมื่อวันที่........เดือน.................พ.ศ....... จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน เรื่ อง ภาระงานบุ คลากร
สายวิชาการ”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓)
(๔) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน เรื่ อ ง ภาระงานบุ ค ลากรสายผู้ ส อน
ฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“บุ คลากรสายวิ ชาการ” หมายความว่ า ข้าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และอาจารย์ลูกจ้างเงินรายได้
“ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และตาแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
๑/๑๑

“ภาระงาน” หมายความว่า งานสอน งานวิจัยและงานวิชาการอื่น งานบริการวิชาการ งานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึง
งานบริหาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
“ประเภทภาระงาน (Track)” หมายความว่า ภาระงานสาหรับบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มผู้มี
อายุงานไม่เกิน ๓ ปี หรือกลุ่มผู้มีอายุงานมากกว่า ๓ ปี ที่เน้นภาระงานสอน เน้นภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
และเน้นภาระงานบริการวิชาการ
“ภาระงานสอน” หมายความว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุม งานสอนทุกประเภท เช่น
งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบั ติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุมวิทยานิพนธ์ งานสอนในรายวิชา
ที่กาหนดไว้ในหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลอีส าน งานสอนหลั กสู ตรระยะสั้ น หรือหลั กสู ตร
ฝึ กอบรม หรื อหลั กสู ตรร่ ว มพัฒ นากับ สถานการศึ กษาอื่น หรือสถานประกอบการ หรืองานสอนพิเศษให้ กั บ
สถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน งานที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ โครงการปริญญา
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ งานนิเทศการฝึกงาน/สหกิจศึกษา งานที่มีส่วนร่วม
ในการจัดและดาเนินกิจกรรมของนักศึกษา งานที่ปรึกษานักศึกษา
“ภาระงานวิ จั ย และงานวิ ช าการอื่ น ” หมายความว่ า งานศึ ก ษาค้ น คว้ า อย่ า งมี ร ะบบตาม
กระบวนการวิธีวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่จะนาไปสู่การประยุกต์ในด้านต่าง ๆ
ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญ หาเชิง
เทคนิคและวิศวกรรมการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ รวมถึงงานวิชาการประเภทอื่น ๆ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
“ภาระงานบริการวิชาการ” หมายความว่า งานที่มีลักษณะนาความรู้ ที่มีอยู่แล้วไปช่วยทาความ
เข้าใจปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้
ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม กิจกรรม หรือโครงการให้บริ การแก่สั งคมภายนอกมหาวิทยาลั ย
หรือเป็นการให้บริการที่จัดในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ หรืองานเป็นวิทยากร งานให้คาปรึกษา
งานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์แก่หน่วยงานภายนอก งานเป็นผู้ ประเมินผลงานทางวิชาการ งานกรรมการสมาคม
วิชาการ/วิชาชีพ งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหน่วยงานภายนอก
“ภาระงานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม” หมายความว่ า งาน หรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นการดารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังความเป็นชาติใน
ลักษณะต่าง ๆ
“แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)” หมายความว่า แฟ้มที่รวบรวมผลงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายหรืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณบดีหรืออธิการบดี
“ผลงานทางวิชาการ” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่มีการผลิตอย่างเป็นระบบ มีหลักการ
มีระบบการอ้างอิงที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมด อาจเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา หรือหลักสูตรก็ได้ หรือเป็น
เอกสารที่ทาขึ้นเพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

๒/๑๑

“เอกสารประกอบการสอน” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเปนระบบ จัดเปนเครื่องมือสาคัญ
ของผู้สอนในการใชประกอบการสอน
“เอกสารคาสอน” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์ กวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสาคัญของผู เรียนที่นาไปศึกษา
ด้วยตนเอง หรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ
“งานแปล” หมายความว่า งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา
หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสาคัญและทรงคุณคาในสาขานั้น ๆ เมื่อนามาแปลแล้ว
จะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง
“งานวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Research Articles)” หมายความว่า
ผลงานวิชาการที่ได้จากการศึกษา หรือค้นคว้าอย่างเป็นระบบตามหลักวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคาตอบ หรือข้อสรุปรวม ที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้ า
ทางวิชาการ ทั้งงานวิจัยพื้นฐาน หรืองานวิจัยประยุกต์ หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์
โดยนาเนื้อหาจากผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือเสร็จสิ้น ไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ในที่นี้รวมถึง
บทความที่จัดทาขึ้นโดยนาเอาผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา จากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา ไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการด้วย (ต้องมีชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ที่ได้ภาระงานปรากฏอยู่ในฐานะผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding Author) หรือผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First Author) หรือ
ผู้นิพนธ์ร่วม (Co-author)) ทั้งนี้ไม่นับผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
เพื่อสาเร็จการศึกษา
“บทความปริทัศน์ (Reviewed Articles)” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่จัดทาขึ้นและได้รับ
การตีพิมพ์ในเอกสาร หรือวารสารทางวิชาการ โดยมีการสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัย และหรือ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน
“งานวิจัยที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)” หมายความว่า ผลงานวิชาการที่ได้
นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่เป็นการนาเสนอในรูปแบบบรรยาย (Oral) หรือแบบ
โปสเตอร์ (Poster) โดยอาจมีภาระงานเป็นผู้นาเสนอผลงานหลัก หรือเป็นผู้ร่วมเสนอผลงานก็ได้
“บทความทางวิชาการ” หมายความว่า ผลงานที่จัดทา หรือเขียนขึ้น และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร
หรือวารสารทางวิชาการ โดยมีการกาหนดประเด็นที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ และมี
การสรุปประเด็น อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการ
ของตนได้อย่างชัดเจน
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“ตารา” หมายความว่า งานวิชาการที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิช า ซึ่งเกิดจากการน าข้อค้น พบจากทฤษฎี จากงานวิจัย หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนกาหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่น
อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ
และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้สาคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงวิชาการนั้น ๆ
“หนังสือ” หมายความว่า งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
รอบด้านและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลาง
และมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้าง
เสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของ
หนังสือไม่จาเป็นต้องสอดคล้อง หรือเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่
จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย
“หนังสือ Monograph” หมายความว่า งานวิชาการที่เขียนขึ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการรวบรวม
และประมวลผลจากงานวิจั ยอย่ างรอบด้าน และลึ กซึ้ง มีการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ หรือผู้อ่านทั่วไป โดยเนื้อหาของหนังสือไม่จาเป็นต้องสอดคล้อง หรือเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของหลักสูตร หรือวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาใด
วิชาหนึ่ง
“หนังสือ Book Chapter” หมายความว่า งานวิช าการบางบท หรือส่ ว นหนึ่งในหนังสือที่มี
ผู้เขียนหลายคน โดยการรวบรวม และประมวลผลเนื้อหาสาระอย่างรอบด้าน และลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ หรือผู้อ่านทั่วไป และจะต้องมีจานวนอย่างน้อย
๕ บท แทนหนังสือ ๑ เล่ม และมีจานวนหน้ารวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนังสื อ
ทั้ง ๕ บท จะต้องไม่ซ้าซ้อนกัน ทั้งนี้ อาจอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกัน หรือหลายเล่มก็ได้
“กรณีศึกษา” หมายความว่า งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคล หรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรื อกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทาเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ใน
การสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ตามหลั กวิชาการถึงสาเหตุ
ของปัญหา และปัจจัยอื่น ๆ นามาประกอบการตัดสินใจและกาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา การ
หรือทาข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคล หรือพฤติกรรมขององค์กร
เพื่อกระตุ้น ให้ ผู้ เรี ย นคิดวิเคราะห์ ห าเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลั กวิช าการ หรือเพื่อวิเคราะห์
ข้อเท็จ จริ งและการใช้ดุล พินิ จ ตัดสิน ในคดีนั้น ๆ กรณีศึกษาที่จะนามาแทนผลงานทางวิ ช าการในลั กษณะอื่น
จะต้องมีจานวนอย่างน้อย ๕ กรณีศึกษา และมีจานวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระ
จะต้องไม่ซ้าซ้อนกัน
“งานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์
คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืช หรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสาหรับการ
ใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้น
จากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
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“งานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ” หมายความว่า ผลงาน หรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดง
ให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม หรื อเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
สร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน มีการนาเสนอพร้อมคาอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในความหมายและคุ ณ ค่ า ของงาน เช่ น ผลงานสร้ างสรรค์ ด้า นวรรณกรรม ด้ า นศิ ล ปะการแสดง ด้ า นดนตรี
ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่น ๆ
“นวัตกรรม” หมายความว่า ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น หรือการสร้างสรรค์การวิจัย
และพัฒ นาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสั งคมศาสตร์ อันจะนาไปสู่ การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม เมื่อนานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผ ลดี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
“นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า การนาสิ่งใหม่ หรือพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่เ ดิม
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ เข้ามาใช้ในระบบจัดการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อันจะนาไปสู่การปฏิรู ปการเรี ยนการสอน การจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน สามารถทาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ ดี
เกิดแรงจูงใจ และประหยัดเวลาในการจัดการเรียนการสอน
“งานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
“งานทางวิชาการรับใช้สังคม” หมายความว่า ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ซี่งต้องเป็นผลงานที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นาไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา
รู ปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้ เป็ นที่ ประจั กษ์ ว่าสามารถใช้ แก้ ปั ญหา หรือพั ฒนาสั งคม และก่ อให้ เกิ ดประโยชน์
อย่างชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของชุมชน
“ผู้ประสานงานรายวิชา (Course Director)” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และอาจารย์ลูกจ้างเงินรายได้ ที่ คณะแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานรายวิชา
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป หรือกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน/บังคับ ที่มีผู้สอนหลายคน และ
หลายกลุ่ ม เรี ย น เพื่ อ ท าการรวบรวมและสรุ ป รายละเอี ย ดของรายวิช า (มคอ.๓) และจั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) ของแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร ดาเนินการ
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)
“อาจารย์ ค วบคุ ม งาน” หมายความว่ า ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา พนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และอาจารย์ลูกจ้างเงินรายได้ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ควบคุม งานก่อสร้าง
งานฟาร์ม หรืองานพยาบาล ให้ปฏิบัติงานในฐานะผู้รับผิดชอบในการตรวจ ควบคุมกากับ สอน แนะนา และเป็นที่
ปรึกษาการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางงานฟาร์มในหน่วยงานฟาร์ม หรือการพยาบาลในหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบนอกเวลา
ราชการและยามวิกาล โดยได้รับการมอบหมายอานาจเพื่อให้เกิดการผสมผสานและดาเนินงานร่วมกันได้ เป็นอย่าง
ดีด้วยการควบคุม กากับ ติดตาม และสนับสนุน
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หมวด ๑ : บททั่วไป
ข้ อ ๕ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ต้ อ งมี ภ าระงานไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๕ ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ต่ อ ภาคการศึ ก ษา
โดยต้องมีประเภทภาระงานตามที่กาหนดในข้อ ๗ แห่งประกาศฉบับนี้
ข้ อ ๖ งานโครงการ หรื อ ภารกิ จ ที่ มี ผ ลตอบแทนประจ าต่ อ ภาคการศึ ก ษา การสอนในโครงการ
จั ดการศึกษาส าหรั บ บุ คลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ โครงการจัดการศึกษาภาคพิ เศษ
โครงการจัดการศึกษาสาหรับนั กบริหาร โครงการหลักสูตรระยะสั้น โครงการหลักสูตรฝึกอบรม โครงการหลักสู ตร
ร่วมพัฒนากับสถานการศึกษาอื่น หรือสถานประกอบการ หรืองานสอนพิเศษให้กับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ถือเป็นภาระงานตามประกาศฉบับนี้
หมวด ๒ : เกณฑ์การคิดภาระงาน
ข้อ ๗ กรอบภาระงาน (Work Load) บุคลากรสายวิชาการ ประเภทภาระงาน (Track) ทั้ง ๒ กลุ่ม ต้อง
ทางานตามภาระงาน ดังนี้
(๑) กลุ่มผู้ที่อายุงาน ไม่เกิน ๓ ปี ให้คิดภาระงานดังนี้
(ก) ภาระงานสอน
สัดส่วนร้อยละ ๔๐ คิดเป็น ๑๔ ชั่วโมง
(ข) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
สัดส่วนร้อยละ ๓๐ คิดเป็น ๑๐.๕ ชั่วโมง
(ค) ภาระงานบริการวิชาการ
สัดส่วนร้อยละ ๒๐ คิดเป็น ๗
ชั่วโมง
(ง) ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ
สัดส่วนร้อยละ ๑๐ คิดเป็น ๓.๕ ชั่วโมง
(๒) กลุ่มผู้ที่อายุงาน มากกว่า ๓ ปี ให้คิดภาระงานดังนี้
(๒.๑) เน้นการสอน
(ก) ภาระงานสอน
สัดส่วนร้อยละ ๖๐ คิดเป็น ๒๑ ชั่วโมง
(ข) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น สัดส่วนร้อยละ ๓๐ คิดเป็น ๑๐.๕ ชั่วโมง
(ค) ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ
สัดส่วนร้อยละ ๑๐ คิดเป็น ๓.๕ ชั่วโมง
(๒.๒) เน้นการวิจัยและงานวิชาการอื่น
(ก) ภาระงานสอน
สัดส่วนร้อยละ ๓๐ คิดเป็น ๑๐.๕ ชั่วโมง
(ข) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น สัดส่วนร้อยละ ๖๐ คิดเป็น ๒๑
ชั่วโมง
(ค) ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ
สัดส่วนร้อยละ ๑๐ คิดเป็น ๓.๕ ชั่วโมง
(๒.๓) เน้นบริการวิชาการ
(ก) ภาระงานสอน
สัดส่วนร้อยละ ๓๐ คิดเป็น ๑๐.๕ ชั่วโมง
(ข) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ
สัดส่วนร้อยละ ๖๐ คิดเป็น ๒๑ ชั่วโมง
(ค) ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ
สัดส่วนร้อยละ ๑๐ คิดเป็น ๓.๕ ชั่วโมง
๖/๑๑

ข้อ ๘ การคานวณภาระงานตาม (๑) และ (๒) ให้ดาเนินการ ดังนี้
(ก) ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งบริหาร ให้คิดภาระงานที่ปฏิบัติ
ให้ครบทุกภาระงาน ไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ข) ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ที่ดารงตาแหน่งบริหาร ให้คิดภาระงานบริหารตามตาแหน่ง
ที่ดารงอยู่ ส่วนที่เหลือให้เพิ่มเติมจากภาระงานต่าง ๆ
(ค) ให้คิดสัดส่วนของภาระงานเป็นร้อยละ ๖๐ จากภาระงาน ๓๕ ชั่วโมง
(ง) ภาระงานส่วนที่เกินจากภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ภาระงานบริการ
วิชาการ และภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ ของประเภทภาระงาน (Track) ทั้ง ๒ กลุ่ม
สามารถนาไปนับรวมในแต่ละภาระงานทีม่ รี ้อยละหรือชั่วโมงทาการทีน่ ้อยกว่าที่กาหนดได้ แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของร้อย
ละหรือชั่วโมงทาการที่กาหนดของภาระงานนั้น
ส่วนที่ ๑ : ภาระงานสอน
ข้อ ๙ การคิดภาระงานสอนที่พิจารณาจากตารางสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาหนด
มาตรฐานงานสอน ดังนี้
(๙.๑) การสอนระดับปริญญาตรี หรือต่ากว่าปริญญาตรี
(๑) ภาคบรรยาย ๑ หน่วยกิต
(ก) เตรียมการสอน
๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ข) สอนภาคบรรยาย
๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ค) ตรวจงานและตรวจข้อสอบ
๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ชั่วโมงทาการในการสอนต่อ ๑ หน่วยกิต ตามข้อ ๘ (๑) ภาคบรรยาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จานวนนักศึกษา
ภาระงาน/หน่วยกิต (ชั่วโมง)
น้อยกว่า หรือเท่ากับ ๕๐ คน
๓
๕๑ - ๑๐๐ คน
๔
๑๐๑ - ๑๕๐ คน
๕
๑๕๑ - ๒๐๐ คน
๖
๒๐๑ - ๒๕๐ คน
๗
๒๕๑ - ๓๐๐ คน
๘
มากกว่า ๓๐๐ คน
๙
การสอนภาคบรรยายรายวิชาใดที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน ให้หารเฉลี่ยตามสัดส่วนของผู้สอนแต่ละ
รายวิชาทีป่ ฏิบัติหน้าที่จริง ตามข้อ ๙.๑ (๑) (ข) สอนภาคบรรยาย
(๒) ภาคปฏิบัติ ๑ หน่วยกิต
(ก) เตรียมการสอน
๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ข) สอนภาคปฏิบัติ
คิดภาระงานตามชั่วโมงต่อสัปดาห์ในหลักสูตร
(ค) ตรวจงานและตรวจข้อสอบ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๗/๑๑

ในกรณีที่มีการสอนในรายวิชาเดียวกันมากกว่า ๑ ห้อง ให้คิดภาระงานตามจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ตามภาระงานที่กาหนดในข้อ ๙.๑ ห้องที่เหลือให้คิดตามชั่วโมงที่ทาการสอนจริง
(๙.๒) การสอนระดับบัณฑิตศึกษา ๑ หน่วยกิต เท่ากับ ๑.๕ เท่าของการสอนระดับปริญญาตรี หรือ
ต่ากว่าปริญญาตรี
(๙.๓) การสอนในหลั กสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรร่ว มพัฒ นากับสถาน
การศึกษาอื่น หรือสถานประกอบการ หรือการสอนพิเศษให้กับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยหน่วยงานภาคเอกชนต้องมีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร ให้ คิดภาระงานตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตลอดภาคการศึกษาหารด้วย
๑๕ สัปดาห์ รวมทั้งชั่วโมงเตรียมการ และตรวจงาน/ตรวจข้อสอบ ให้คิดภาระงานตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตลอด
ภาคการศึกษาหารด้วย ๑๕ สัปดาห์
การคิดภาระงานตามข้อ ๙ (๙.๑) ถึง (๙.๒) ต้องดาเนินการจัดทา มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ และ มคอ.๖
ให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กาหนด
หมายเหตุ การคิดภาระงานสอนตามข้อ ๘ (๑) ถึง (๔) หากภาระงานสอนนั้นถูกนาไปเบิกค่าสอนเกินภาระ
งานสอนตามระเบียบแล้ว จะไม่สามารถนาภาระงานสอนเกินดังกล่าวมาคิดเป็นภาระงานสอนส่วนนี้ได้
ข้อ ๑๐ งานที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ หรือโครงการพิเศษ หรือโครงการเฉพาะบุคคลระดับต่ากว่าปริญญาตรี
ทีป่ รึกษาหลักมีค่าภาระงานเท่ากับ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษาต่อเรื่อง
ข้อ ๑๑ งานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หรือศิลปนิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ หรือโครงงานพิเศษ หรือค้นคว้า
อิส ระ หรื อวิจั ย หรื อโครงงานสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ปรึกษาหลั กมีค่าภาระงานเท่ากับ ๑.๕ ชั่ว โมง
ต่อสัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษาต่อเรื่อง
ข้ อ ๑๒ งานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท ที่ ป รึ ก ษาหลั ก มี ค่ า ภาระงานเท่ า กั บ ๓ ชั่ ว โมง
ต่อสัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษาต่อเรื่อง
ข้อ ๑๓ งานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท ที่ปรึกษาหลักมีค่าภาระงาน
เท่ากับ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษาต่อเรื่อง
ข้อ ๑๔ งานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ทีป่ รึกษาหลักมีค่าภาระงานเท่ากับ
๔ ชั่ว โมงต่อสั ป ดาห์ ต่อภาคการศึกษาต่อเรื่อง หรือระดับปริญญาเอก (หลั กสู ตรปริญญาโทควบปริญญาเอก)
ที่ปรึกษาหลักมีค่าภาระงานเท่ากับ ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อเรื่อง
ข้อ ๑๕ งานที่ปรึกษาควบคุมการสัมมนา ที่ปรึกษาหลักมีค่าภาระงานเท่ากับ ๐.๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ต่อภาคการศึกษาต่อเรื่อง
หมายเหตุ กรณีตามข้อ ๙ ถึงข้อ ๑๔ ให้คานวณดังนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้คะแนนเต็ม และอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วมได้คะแนนเท่ากับคะแนนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหารด้วยจานวนของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด
ข้อ ๑๖ งานควบคุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกสอน การฝึกอบรม การฝึกงาน สหกิจศึกษา
ผู้ประสานงาน คิดภาระงานเป็น ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อครั้ง (ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา)
ผู้นิเทศ หรือผู้ประเมิน คิดภาระงานโดยนาเวลาจากการนิเทศการฝึกสอน/การฝึกงาน/การนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้

๘/๑๑

(๑) ภายในจังหวัด
คิดภาระงานเป็น ๘ ชั่วโมงต่อวัน
(๒) ต่างจังหวัด
คิดภาระงานเป็น ๑๒ ชั่วโมงต่อวัน
(๓) ต่างประเทศ
คิดภาระงานเป็น ๑๘ ชั่วโมงต่อวัน
ให้คิดภาระงานตามชั่วโมงที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมกันตลอดภาคการศึกษา แล้วหารด้วย ๑๕ สัปดาห์
ข้อ ๑๗ งานการเป็นผู้ประสานงานรายวิชา (Course Director) คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ต่อภาคการศึกษา
ข้อ ๑๘ งานที่ปรึกษานักศึกษา ให้คิดภาระงานดังนี้
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษาต่อห้อง
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านกิจกรรมนักศึกษา (สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
ชมรม ชุมนุม และกิจกรรมของสาขา) ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อกิจกรรม
ส่วนที่ ๒ : ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
ข้อ ๑๙ งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือจากภายนอก
ให้คิดภาระงาน ในการมีส่วนร่วมดาเนินงาน ดังนี้
(๑) หัวหน้าโครงการ คิดภาระงาน ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อเรื่อง
(๒) ผู้อานวยการ ผู้ประสานงานโครงการ และผู้ร่วม คิดภาระงาน ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษาต่อเรื่อง
ข้อ ๒๐ กรณีงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว และผ่านการพิจารณาจากคณะ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนงานวิจัย
ของคณะ หรือมหาวิทยาลัย ให้คิดภาระงานตามข้อ ๑๘
ข้อ ๒๑ งานพัฒนาวิชาการ เช่น หน่วยเรียนของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน บทเรียนของ
ตารา/หนังสือ/หนังสือ Monograph/หนังสือ Book Chapter/กรณีศึกษา นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
การศึกษา และงานวิชาการอื่น ๆ ทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด ให้คิดภาระงาน ดังนี้
(๑) หน่ ว ยเรี ย นของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ที่ผ่ านการประเมินโดยคณะ
กรรมการฯ ที่คณะแต่งตั้ง ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษาต่อ หน่วยเรียน (๑ หน่วยเรียน
ใช้ได้ไม่เกิน ๑ รอบการประเมิน)
(๒) บทเรียนของตารา/หนังสือ/หนังสือ Monograph/หนังสือ Book Chapter ที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทคี่ ณะแต่งตั้ง หรือได้รับการเผยแพร่ ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษาต่อบท (๑ บทเรียน ใช้ได้ไม่เกิน ๑ รอบการประเมิน)
(๓) กรณีศึกษา ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ ที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการฯ ที่คณะแต่งตั้ง
ให้ คิดภาระงานเท่ ากั บ ๖ ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ต่ อภาคการศึ กษาต่ อ กรณี ศึ กษา (๑ กรณีศึ กษา ใช้ได้ไม่ เกิ น ๑ รอบ
การประเมิน)
(๔) งานแปล ที่มีปริมาณเทียบเท่ากับ บทเรียน/หน่วยเรียน ที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการฯ
ที่คณะแต่งตั้ง ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อผลงาน (๑ ผลงาน ใช้ได้ไม่เกิน ๑ รอบ
การประเมิน)

๙/๑๑

(๕) นวัตกรรม หรือนวัตกรรมการศึกษา หรืองานสร้างสรรค์ ที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการฯ
ที่คณะแต่งตั้ง ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อเรื่อง (๑ ผลงาน ใช้ได้ไม่เกิน ๒ รอบ
การประเมิน)
(๖) คู่มือปฏิบัติงาน หรือคู่มือปฏิบัติการ ที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการฯ ที่คณะแต่งตั้ง
ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อเล่ม (๑ เล่ม ใช้ได้ไม่เกิน ๒ รอบการประเมิน)
(๗) งานสื่ อการสอน หรื อชุดการสอน หรือผลงานอื่นในลั กษณะเดียวกัน ที่ผ่ านการประเมิน
โดยคณะกรรมการฯ ที่คณะแต่งตั้ง ให้ คิดภาระงานเท่ากับ ๒ ชั่ว โมงต่อสั ปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อรายวิชา
(๑ ผลงาน ใช้ได้ไม่เกิน ๒ รอบการประเมิน)
(๘) งานปรับปรุงผลงานตามข้อ ๒๐ (๑) ถึง (๗) มากกว่า ๑ ใน ๓ ของผลงาน คิดภาระงานกึ่งหนึ่ง
ของผลงาน
(๙) การคิดสัดส่วน ข้อ ๒๐ (๑) ถึงข้อ (๗) ให้เทียบภาระงานดังนี้
(ก) ผู้จัดทาหลัก ให้คิดภาระงานเต็ม
(ข) ผู้ร่วม ให้คิดภาระงานกึ่งหนึ่ง
(๑๐) ผลงานค้นคว้าวิจัย บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือนาเสนอ
ในการประชุมวิชาการ ให้คิดภาระงาน ดังนี้
(ก) ประชุมวิชาการระดับชาติ ให้คิดภาระงาน ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อเรื่อง
(๑ ผลงาน ใช้ได้ไม่เกิน ๑ รอบการประเมิน)
(ข) ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ให้ คิ ด ภาระงาน ๔ ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ต่ อ ภาค
การศึกษาต่อเรื่อง (๑ ผลงาน ใช้ได้ไม่เกิน ๑ รอบการประเมิน)
(ค) วารสารระดับ ชาติ ให้คิดภาระงาน ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อเรื่อง
บทความที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา (๑ ผลงาน ใช้ได้ไม่เกิน ๒ รอบการประเมิน)
(ง) วารสารระดับนานาชาติ ให้คิดภาระงาน ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อเรื่อง
บทความที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา (๑ ผลงาน ใช้ได้ไม่เกิน ๒ รอบการประเมิน)
(จ) ผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding Author) หรือผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First Author)
ได้
คะแนนเต็ม ส่วนผู้นิพนธ์ร่วม (Co-author) ให้คิดภาระงานเป็นกึ่งหนึ่งของผู้นิพนธ์หลัก หรือผู้นิพนธ์ชื่อแรก
ส่วนที่ ๓ : ภาระงานบริการวิชาการ
ข้อ ๒๒ งานบริการวิชาการ ให้คิดภาระงาน ดังนี้
(๑) โครงการบริการวิชาการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน หัวหน้าโครงการมีภาระงาน ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ต่อภาคการศึกษาต่อโครงการ
(๒) โครงการบริการวิชาการที่เกิดรายได้ หัวหน้าโครงการมีภาระงาน ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษาต่อโครงการ
(๓) โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า หัวหน้าโครงการมีภาระงาน ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษาต่อโครงการ
(๔) ผู้ร่วมดาเนินโครงการในข้อ ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ให้คิดภาระงานเป็นกึ่งหนึ่งของหัวหน้าโครงการ
๑๐/๑๑

ข้อ ๒๓ การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยหน่วยงาน
ภาคเอกชนต้องมีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหา
ผลกาไร ให้คิดภาระงานตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตลอดภาคการศึกษาหารด้วย ๑๕ สัปดาห์ รวมทั้งชั่วโมงเตรียมการ
คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชั่วโมงต่อเรื่องต่อภาคการศึกษา
ข้อ ๒๔ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ บทความวิจัย
ที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ ให้คิดภาระงาน ดังนี้
(๑) ระดับชาติ คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษาต่อบทความ
(๒) ระดับนานาชาติ คิดภาระงานเท่ากับ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษาต่อบทความ
ข้อ ๒๕ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้คิดภาระงาน
เท่ากับ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษาต่อผลงาน
ข้อ ๒๖ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบโครงร่าง หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของหน่วยงาน
นอกมหาวิทยาลัย ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อเรื่อง
ข้อ ๒๗ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อเรื่อง
ข้ อ ๒๘ การเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ กรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพแก่ ห น่ ว ยงานภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ให้คิดภาระงานตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตลอดภาคการศึกษาหารด้วย ๑๕ สัปดาห์
ข้อ ๒๙ การเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยหน่วยงานภาคเอกชนต้องมีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกาไร หรือได้รับ อนุ มัติจ ากหัว หน้าหน่วยงาน คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต่ อภาค
การศึกษาต่อหน่วยงาน
ข้อ ๓๐ การเป็นกรรมการ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยหน่วยงานภาคเอกชนต้องมีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกาไร หรือได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษาต่อหน่วยงาน
ส่วนที่ ๔ : ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ
ข้อ ๓๑ หัวหน้าโครงการ หรือผู้ดาเนินโครงการหลัก ที่เกี่ยวข้องกับงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้คิด
ภาระงาน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อโครงการ ผู้ร่วมดาเนินโครงการ ให้คิดภาระงาน ๐.๕ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้คิดภาระงาน ๐.๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่ อภาค
การศึกษาต่อโครงการ
ข้อ ๓๒ การเป็นวิทยากรฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้คิดภาระงานตามชั่วโมง
ปฏิบัติงานจริงตลอดภาคการศึกษาหารด้วย ๑๕ สัปดาห์ รวมทั้งชั่วโมงเตรียมการ คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชั่วโมง
ต่อเรื่องต่อภาคการศึกษา
ข้อ ๓๓ การเป็นกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการตรวจประเมินด้านงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แก่หน่วยงานภายนอกให้คิดภาระงานตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตลอดภาคการศึกษาหารด้วย ๑๕ สัปดาห์
๑๑/๑๑

ข้อ ๓๔ หัวหน้าโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้คิดภาระงาน ๑ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อโครงการ ผู้ร่วมดาเนินโครงการ ให้คิดภาระงาน ๐.๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษาต่อโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้คิดภาระงาน ๐.๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อโครงการ
ข้ อ ๓๕ หั ว หน้ า โครงการ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดี ส าหรั บ องค์ ก รภายใน
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน ให้ คิดภาระงาน ๑ ชั่ว โมงต่อสั ปดาห์ ต่ อภาคการศึ กษาต่ อโครงการ
ผู้ร่วมดาเนินโครงการ ให้คิดภาระงาน ๐.๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ให้คิดภาระงาน ๐.๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อโครงการ
ข้ อ ๓๖ หั ว หน้ า โครงการ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการที่ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ ป็น เครือ ข่ า ยความร่ว มมือ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ คิ ด ภาระงาน ๑ ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ต่อ ภาคการศึ ก ษาต่ อ โครงการ ผู้ ร่ ว มด าเนิ น โครงการ
ให้คิดภาระงาน ๐.๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้คิดภาระงาน ๐.๒๕
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อโครงการ
ข้อ ๓๗ หัวหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ หรือวิทยาเขต หรือมหาวิทยาลัย
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้คิดภาระงาน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
ต่อโครงการ ผู้ ร่ ว มดาเนิน งานโครงการ ให้ คิดภาระงาน ๐.๕ ชั่ว โมงต่อสั ปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้คิดภาระงาน ๐.๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อโครงการ
ข้อ ๓๘ งานคณะกรรมการตามคาสั่งมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/คณะ ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๐.๕ – ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อคาสั่ง โดยหน่วยงานที่ออก
คาสั่งให้ระบุชั่วโมงทาการตามความเหมาะสมในแต่ละคาสั่ง
ส่วนที่ ๕ : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ข้อ ๓๙ การคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการที่ขอใช้รูปแบบแฟ้มสะสมผลงานให้คิดเป็น ๓๕ ชั่วโมง
ทาการ ตามสัดส่วนปริมาณงานที่ได้ทาข้อตกลงไว้
ส่วนที่ ๖ : ภาระงานด้านบริหารและอื่น ๆ
ข้อ ๔๐ งานเกี่ยวกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัยของผู้บริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลอีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คิดภาระงานเท่ากับชั่วโมงทาการต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาดังนี้
(ก) อธิการบดี
๓๕
(ข) รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน หรือเทียบเท่า
๓๒
(ค) ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
หัวหน้าสานักงาน หรือเทียบเท่า
๒๙

๑๒/๑๑

ข้อ ๔๑ งานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานในการบังคับบัญชาหรือตาแหน่งหน้าที่ที่ก าหนด
ตาม พรบ. และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้คิดภาระงานเท่ากับชั่วโมงทาการต่อสัปดาห์
ต่อภาคการศึกษา ดังนี้
(ก) หัวหน้าสาขา หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
๑๕
(ข) ประธานหลักสูตร หัวหน้าโปรแกรมวิชา ผู้ช่วยคณบดี หรือเทียบเท่า
๑๐
(ค) กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภาคณาจารย์
กรรมการประจาวิทยาเขต กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต กรรมการประจาคณะ/สถาบัน/สานัก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ควบคุมงานฟาร์ม/งานพยาบาล
๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๒ การถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (ง) ของกลุ่มประเภทภาระงานตามข้อ ๗ (๒) ให้ถือปฏิบัติได้เฉพาะ ๒ ปี
การประเมิ น หลั ง ประกาศนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ จากนั้ น การค านวณภาระงาน ตามข้ อ ๗ (๒) ภาระงานส่ ว นเกิน
ของส่วนภาระงานที่เน้น ข้อ ๗(๒) (๒.๑) (๒.๒) (๒.๓) สามารถนาไปนับรวมในแต่ละภาระงานส่วนอื่นที่มีร้อยละ
หรื อ ชั่ ว โมงท าการที่ น้ อ ยกว่า ก าหนดนั้ น ๆ ได้ แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของร้ อ ยละหรือ ชั่ ว โมงท าการที่ กาหนด
ของภาระงานนั้นเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่........ เดือน.............. พ.ศ. ๒๕.......

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๓/๑๑

