
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง แนวปฏบิัตเิกี่ยวกับหลักเกณฑการคํานวณภาระงานเพื่อเบกิคาตอบแทน

และการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน พ.ศ. ๒๕๖๔
....................................................................................................

โดยเปนการสมควรใหมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑการคํานวณภาระงานเพื่อเบิกคาตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและผูบริหารในแตละดานเปนไป
ตามพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รวมทั้งสงเสริมใหผูดํารงตําแหนง
วิชาการไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ จากการไปปฏิบัติงานรวมกับภาคอุตสาหกรรม
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ตลอดจนใชความรู ทักษะ และประสบการณที่ไดรับนํามาถายทอดใหแกนิสิตนักศึกษา
เพื่อผลิตนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศไวในราชกิจจา
นุเบกษาเลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ วาดวย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง
เกณฑภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๗ และมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่
๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการคํานวณภาระงานเพื่อเบิกคาตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง การกําหนดภาระงาน
ขัน้ต่ําของคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง การจายเงิน
คาสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ําระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ เรื่อง การจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ําระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๕ และประกาศอื่นใดที่ขัดหรอืแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหบังคับใชตัง้แตวันประกาศ เปนตนไป



๒

ขอ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา สภามหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“อธกิารบดี” หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๙

“ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ”หมายความวา อาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

“ผูบริหาร” หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองหัวหนา
สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามโครงสรางองคกรภายใน
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

“ช่ัวโมงปฏิบัติงาน” หมายความวา ช่ัวโมงปฏิบัติงานตามภาระงานที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยเกณฑการคํานวณใหมหีนวยเปนช่ัวโมงตอสัปดาห

“ช่ัวโมงปฏิบัติงานบริหาร” หมายความวา ช่ัวโมงปฏิบัตงิานทางดานการบริหารของ
ผูบรหิารตามขอบังคับนี้ โดยเกณฑการคํานวณใหมหีนวยเปนช่ัวโมงตอสัปดาห

“ผูบังคับบัญชาช้ันตน” หมายความวา หัวหนาสวนราชการระดับคณะ สํานัก
สถาบัน หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามโครงสรางองคกรภายใน
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

“ผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ใน
การบรหิารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘

“อาจารยตามสัญญาจางหรืออาจารยประจําพิเศษ” หมายความวา อาจารยประจํา
หลักสูตร หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา ที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรยีนการสอน ซึ่งมสีัญญากับมหาวทิยาลัยเปนรายป

“ภาระงานขั้นต่ํา” หมายความวา จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ
ของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่ตองปฏิบัติตามเกณฑภาระงานขั้นต่ําแตละดานที่กําหนดไวใน
ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย มาตรฐานภาระงานทางวชิาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๙



๓

“ภาระงานสอน” หมายความวา การถายทอดองคความรูที่ครอบคลุมการสอนทุก
ประเภท เชน งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุมวิทยานิพนธ
เปนตน

“ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น” หมายความวา งานศึกษาคนควาอยางมีระบบ
ตามกระบวนการ วิธีวิจัย เพื่อใหเกิดองคความรูใหมหรือตอยอดองคความรูเดิมที่จะนําไปสูการ
ประยุกตในดานตาง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ
และชุมชนทองถิ่นเพื่อแกปญหา เชิงเทคนคิ และวศิวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
การบริหารจัดการ รวมถึง งานวิชาการประเภทอื่น ๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย

“ภาระงานบริการวิชาการ” หมายความวา งานที่มีลักษณะนําความรูที่มีอยูแลวไป
ชวยทําความเขาใจกับปญหา แกปญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความตองการของกลุมเปาหมาย
รวมถงึงานสงเสรมิเผยแพรความรู ทัง้ดานวชิาการและวชิาชีพตอกลุมบุคคล สังคม

“ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายความวา งานหรือกิจกรรมเพื่อทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนการดํารงไวซึ่งคุณคา อัตลักษณของทองถิ่น เอกลักษณของชาติ
รวมทัง้ปลูกฝงความเปนชาติ ในลักษณะตาง ๆ

“ภาระงานอื่น ๆ” หมายความวา งานหรือกิจกรรมที่สอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยมอบหมายใหปฏิบัติ หรือที่สอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธกีารพจิารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย

ขอ ๔ หลักเกณฑการคํานวณภาระงานแตละดาน
๔.๑ ภาระงานสอนของสายวิชาการ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยใน

ฐานะอาจารยผูสอน อาจารยนิเทศก อาจารยที่ปรึกษาโครงการ หรืออาจารยพี่เลี้ยงโครงการ
ในแตละภาคการศึกษาใหใชเกณฑภาระงานสอน มีหนวยนับเปนช่ัวโมงตามคําสั่งมหาวิทยาลัยและ
ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง เกณฑภาระงานขัน้ต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวชิาการ
และผูบรหิาร พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๔ และขอ ๕ ดังนี้

(๑) ภาระงานสอนของอธกิารบด ีไมตองมภีาระงานสอนขัน้ต่ํา
(๒) ภาระงานสอนของรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวน

ราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตองมีภาระงานสอนขั้นต่ําไมนอย
กวา ๖ ช่ัวโมง

(๓) ภาระงานสอนของผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ หรือ
ตําแหนงเทียบเทารองคณบดีของหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตองมีภาระ
งานสอนขัน้ต่ําไมนอยกวา ๙ ช่ัวโมง



๔

(๔) ภาระงานสอนของผูสอนปกต ิที่ไมมตีําแหนงบริหาร ตองมีภาระงานสอน
ขัน้ต่ําไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง

๔.๒ ภาระงานสอนรวมทั้งภาคการศึกษาตาม ๔.๑ คิดเปนหนวยช่ัวโมง และ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนคาระดับเทียบกับหนวยนับของเกณฑภาระงานขั้นต่ําที่ปฏิบัตไิด โดยนับ
หนวยเปนคาระดับ ตามเกณฑและกลุมผูสอน ดังนี้

(๑) เกณฑคาระดับตัวคูณ ภาระงานสอนของอธิการบดี ไมนับและไมมีตัว
คูณภาระงานสอน

(๒) เกณฑคาระดับตัวคูณ ภาระงานสอนของรองอธิการบดี  คณบดี
ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรอืหนวยงานที่เรยีกช่ืออยางอื่นที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ

เกณฑการใหคะแนนคาระดับ
เทยีบกับหนวยนับของเกณฑที่

ปฏบิัตดิานภาระงานสอน
(คาระดับตัวคูณ)

ภาระงานสอนรวม ทัง้ภาคการศกึษา

1 เทากับ ๖ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา
๒ มากกวา ๖ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๙ ช่ัวโมง
๓ มากกวา ๙ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๑๒ ช่ัวโมง
๔ มากกวา ๑๒ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๑๕ ช่ัวโมง
๕ ตัง้แต ๑๕ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา ขึ้นไป

(๓) เกณฑคาระดับตัวคูณ ภาระงานสอนของผูชวยอธิการบดี รองคณบดี
รองผูอํานวยการ หรือตําแหนงเทียบเทารองคณบดีของหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ
เทยีบเทาคณะ

เกณฑการใหคะแนนคาระดับ
เทยีบกับหนวยนับของเกณฑที่

ปฏบิัตดิานภาระงานสอน
(คาระดับตัวคูณ)

ภาระงานสอนรวม ทัง้ภาคการศกึษา

1 เทากับ ๙ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา
๒ มากกวา ๙ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๑๒ ช่ัวโมง
๓ มากกวา ๑๒ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๑๕ ช่ัวโมง
๔ มากกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๑๘ ช่ัวโมง
๕ ตัง้แต ๑๘ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา ขึ้นไป



๕

(๔) เกณฑคาระดับตัวคูณ ภาระงานสอนของผูสอนปกติ ที่ไมมีตําแหนง
บรหิาร

เกณฑการใหคะแนนคาระดับ
เทยีบกับหนวยนับของเกณฑที่

ปฏบิัตดิานภาระงานสอน
(คาระดับตัวคูณ)

ภาระงานสอนรวม ทัง้ภาคการศกึษา

1 เทากับ ๑๕ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา
๒ มากกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๑๘ ช่ัวโมง
๓ มากกวา ๑๘ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๒๑ ช่ัวโมง
๔ มากกวา ๒๑ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๒๔ ช่ัวโมง
๕ ตัง้แต ๒๔ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา ขึ้นไป

กรณีที่คําสั่งมหาวทิยาลัย มอบหมายผูสอนในรายวชิาใด หรอืโครงการใดที่มจํีานวน
ผูสอนมากกวา ๑ คน ใหคํานวณภาระงานตาม ๔.๑ จากคาเฉลี่ย

มิใหนําภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยจายคาตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ หรือการจัดการศึกษาของโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) หรือการจาย
คาตอบแทนสอนเกินภาระงาน มาใชนับหนวยช่ัวโมงและนับคะแนนคาระดับเทียบกับหนวยนับของ
เกณฑภาระงานขั้นต่ํา เพื่อใชเปนคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ครองอยูในภาคการศึกษานั้น
เวนแตไดรับความเห็นชอบของมหาวทิยาลัยใหจัดการศกึษานัน้ในเวลาของภาคการศกึษาปกติ

๔.๒ ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ใหผูปฏิบัติหนาที่การวิจัยและจัดทํา
ผลงานวิชาการอื่น ที่ดําเนินการในแตละภาคการศึกษาคํานวณภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
โดยเกณฑการคํานวณใหมหีนวยเปนช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศกึษา ดังนี้

(๑) การนับหนวยภาระงานวิจัยและงานวชิาการอื่น ใหนับหนวยเปนช่ัวโมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษาเทียบไดเปนช่ัวโมงตอภาคการศึกษาตอภาคการศึกษาตามลักษณะ
ความสําเร็จของงานวจัิยและงานวชิาการอื่นที่ปฏบิัตไิด ดังนี้

ลักษณะความสําเร็จของงานวจัิยและงานวิชาการอื่น
ที่ปฏบิัตขิองชวงเวลาในภาคการศกึษา

หนวยนับภาระงาน
(ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา)

1. ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการอื่น ตามแนบทาย ก.พ.อ เพื่อขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ที่ไดจัดทําสัญญา หรือ TOR ซึ่งสงมอบ
ผลผลิตตามสัญญา หรือตาม TOR กําหนดโดยเจาของทุน หรือผูแทน
เจาของทุน หรือคูสัญญายืนยันการสงมอบผลผลิตแลวทุกประเภททุน
(รวมทุนสวนตัว)

เทยีบไดเปน ๕ ช่ัวโมง



๖

ลักษณะความสําเร็จของงานวจัิยและงานวิชาการอื่น
ที่ปฏบิัตขิองชวงเวลาในภาคการศกึษา

หนวยนับภาระงาน
(ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา)

๒. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่นําเสนอในที่ประชุมทาง
วิชาการ หรือตีพิมพในวารสารสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ ของ
ชวงเวลาในภาคการศกึษา

เทยีบไดเปน ๕ ช่ัวโมง

๓. ตํารา หรือหนังสือ ที่ผานกระบวนการประเมินคุณภาพกอนการ
ตพีมิพเผยแพรตามแนบทาย ก.พ.อ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
โดยหนังสือรับรองจากเลขานุการ ก.พ.ว มหาวิทยาลัย ของชวงเวลาใน
ภาคการศกึษา

เทยีบไดเปน ๑๐ ช่ัวโมง

๔. บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ที่ไดรับการยืนยันการตีพิมพ
หรือตีพิมพในวารสารฐานขอมูล TCI1 หรือ TCI๒ ของชวงเวลาในภาค
การศกึษา

เทยีบไดเปน ๑๐ ช่ัวโมง

๕. บทความวจัิย หรอื บทความวชิาการ นวัตกรรม หรือผลงานวิชาการ
อื่น ที่ ไดรับการยืนยันการตีพิมพ หรือตีพิมพในวารสารฐานขอมูล
นานาชาตติามแนบทาย ก.พ.อ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของ
ชวงเวลาในภาคการศกึษา

เทยีบไดเปน ๒๐ ช่ัวโมง

(๒) การนับหนวยภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ตามเกณฑการใหคะแนนคา
ระดับเทียบกับหนวยนับของเกณฑภาระงานขั้นต่ําที่ปฏิบัติได ใหนับหนวยเปนคาระดับ ตามเกณฑ
ดังนี้

เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับหนวย
นับของเกณฑที่ปฏบิัตงิานดาน
งานวจัิยและงานวิชาการอื่น

(คะแนนระดับตัวคูณ)

ภาระงานวจัิยและงานวิชาการอื่นรวม ทัง้ภาคการศกึษา

1 เทากับ ๑๐ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา
๒ มากกวา ๑๐ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๑๕ ช่ัวโมง
๓ มากกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๒๐ ช่ัวโมง
๔ มากกวา ๒๐ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๒๕ ช่ัวโมง
๕ มากกวาหรอืเทากับ ๒๕ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา ขึ้นไป



๗

กรณทีี่ผลงานวจัิยและงานวชิาการอื่น มสีัดสวนความรับผิดชอบของผลงานมากกวา
๑ คน ใหคํานวณภาระงานตาม ๔.๒(๑) จากคาสัดสวนที่ไดรับการยินยอมตามที่ระบุในแบบฟอรม
การปนสัดสวนผลงานทางวชิาการ

๔.๓ ภาระงานบริการวิชาการ ใหผูปฏิบัติหนาที่บริการวิชาการ ในแตละภาค
การศึกษาคํานวณภาระงานบริการวิชาการ ที่ไดจัดทําตามนโยบาย ยุทธศาสตร หรือคําสั่งตาม
แผนงานของหนวยงานตนสังกัดระดับคณะ สํานัก หรือสถาบัน ซึ่งสามารถสะทอนการแกปญหาตาม
วัตถุประสงค สะทอนคาเปาหมาย และตัวช้ีวัดตามไตรมาศ มีการรายงานผลการดําเนินงานแลว
เสร็จในหนึ่งภาคการศึกษา หรือในวงรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ครองอยู ๑๘๐ วัน ให
กําหนดเปนภาระงาน ตามลักษณะความสําเร็จของภาระงานบริการวิชาการที่ปฏิบัต ิของชวงเวลาใน
ภาคการศกึษาหรอืวงรอบการประเมนิ โดยเกณฑการคํานวณใหมหีนวยเปนช่ัวโมงตอสัปดาห ดังนี้

ลักษณะความสําเร็จของภาระงานบรกิารวิชาการ
ที่ปฏบิัตขิองชวงเวลาในภาคการศกึษา

หนวยนับภาระงาน
(ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา)

1. ใหบริการวิชาการตามคําสั่ ง ที่ ไดรับมอบหมายให จัดทําตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร หรือคําสั่งตามแผนงานของคณะ มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานภายใต MOU ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกํากับติดตาม
ผลงานตามวัตถุประสงค มีผลสะทอนคาเปาหมาย และตัวช้ีวัดตามไตร
มาศแลวเสร็จในฐานะกรรมการโครงการ

เทยีบไดเปน ๕ ช่ัวโมง

๒. ใหบริการวิชาการตามคําสั่ง ที่ ไดรับมอบหมายให จัดทําตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร หรือคําสั่งตามแผนงานของคณะ มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานภายใต MOU ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกํากับติดตาม
ผลงานตามวัตถุประสงค มีผลสะทอนคาเปาหมาย และตัวช้ีวัดตามไตร
มาศแลวเสร็จในฐานะหัวหนาโครงการ

เทยีบไดเปน ๑๐ ช่ัวโมง

๓. ใหบริการวิชาการตามคําสั่ ง ที่ ไดรับมอบหมายให จัดทําตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร หรือคําสั่งตามแผนงานของคณะ มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานภายใต MOU ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกํากับติดตาม
ผลงานตามวัตถุประสงค มีผลสะทอนคาเปาหมาย และตัวช้ีวัดตามไตร
มาศแลวเสร็จในฐานะกรรมการโครงการ และเปนเงินทุนอุดหนุนจาก
หนวยงานภายนอกมวีงเงนิไมเกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหักเปนรายได
มหาวทิยาลัยไมนอยกวา ๑๐%

เทยีบไดเปน ๑๐ ช่ัวโมง

๔. ใหบริการวิชาการตามคําสั่ง ที่ ไดรับมอบหมายให จัดทําตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร หรือคําสั่งตามแผนงานของคณะ มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานภายใต MOU ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกํากับติดตาม

เทยีบไดเปน ๑๕ ช่ัวโมง



๘

ลักษณะความสําเร็จของภาระงานบรกิารวิชาการ
ที่ปฏบิัตขิองชวงเวลาในภาคการศกึษา

หนวยนับภาระงาน
(ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา)

ผลงานตามวัตถุประสงค มีผลสะทอนคาเปาหมาย และตัวช้ีวัดตามไตร
มาศแลวเสร็จในฐานะหัวหนาโครงการ และเปนเงินทุนอุดหนุนจาก
หนวยงานภายนอกมวีงเงนิไมเกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหักเปนรายได
มหาวทิยาลัยไมนอยกวา ๑๐%
๕. ใหบริการวิชาการตามคําสั่ง ที่ ไดรับมอบหมายให จัดทําตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร หรือคําสั่งตามแผนงานของคณะ มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานภายใต MOU ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกํากับติดตาม
ผลงานตามวัตถุประสงค มีผลสะทอนคาเปาหมาย และตัวช้ีวัดตามไตร
มาศแลวเสร็จในฐานะกรรมการโครงการ และเปนเงินทุนอุดหนุนจาก
หนวยงานภายนอกมีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหักเปนรายได
มหาวทิยาลัยไมนอยกวา ๑๐%

เทยีบไดเปน ๑๕ ช่ัวโมง

๖. ใหบริการวชิาการตามคําสั่ง ที่ไดรับมอบหมายใหจัดทําตาม นโยบาย
ยุทธศาสตร หรือคําสั่งตามแผนงานของคณะ มหาวิทยาลัย หรือ
หนวยงานภายใต MOU ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกํากับติดตาม
ผลงานตามวัตถุประสงค มีผลสะทอนคาเปาหมาย และตัวช้ีวัดตามไตร
มาศแลวเสร็จในฐานะหัวหนาโครงการ และเปนเงินทุนอุดหนุนจาก
หนวยงานภายนอกมีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหักเปนรายได
มหาวทิยาลัยไมนอยกวา ๑๐%

เทยีบไดเปน ๒๐ ช่ัวโมง

กรณีที่โครงการหรืองานบริการวิชาการตามแผนงานใดงานหนึ่ง มีผูรวมดําเนินการ
มากกวา ๑ คน ใหคํานวณภาระงานตาม ๔.๓ ทุกคนเทากัน

๔.๔ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหผูปฏิบัติหนาที่จัดทํางานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในแตละภาคการศึกษา คํานวณภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับคําสั่ง
มอบหมายใหจัดทําตามนโยบาย ยุทธศาสตร หรือคําสั่งตามแผนงานของหนวยงานตนสังกัด ระดับ
หลักสูตรสาขาวิชา กอง สํานัก สถาบัน คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะทอนการทํานุ บํารุง
ฟนฟู หรอืสงเสริมศิลปะและวัฒนาธรรมอันดงีามตามวัตถุประสงค สะทอนคาเปาหมาย และตัวช้ีวัด
ตามไตรมาศ มีการรายงานผลการดําเนินงานแลวเสร็จในหนึ่งภาคการศึกษา หรือในวงรอบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ครองอยู ๑๘๐ วัน ใหกําหนดเปนภาระงาน ตามลักษณะความสําเร็จ
ของภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ปฏิบัติ ของชวงเวลาในภาคการศึกษาหรือวงรอบการ
ประเมนิ โดยเกณฑการคํานวณใหมหีนวยเปนช่ัวโมงตอสัปดาห ดังนี้



๙

ลักษณะความสําเร็จของภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ปฏบิัตขิองชวงเวลาในภาคการศกึษา

หนวยนับภาระงาน
(ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา)

1. มีสวนรวมในกิจกรรมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดรับการเชิญ
เขารวมกิจกรรมจากหลักสูตรสาขาวิชา กอง สํานัก สถาบัน คณะ หรือ
มหาวิทยาลัยจัดทําตาม นโยบาย ยุทธศาสตร หรือคําสั่งตามแผนงาน
ของหลักสูตรสาขาวิชา กอง สํานัก สถาบัน คณะ หรือมหาวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานการเขารวมกจิกรรมไมนอยกวา ๓ ช่ัวโมง

เทยีบไดเปน ๓ ช่ัวโมง

๒. มสีวนรวมในกจิกรรมงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ซึ่งเปนกรรมการ
โครงการ หรือกรรมการโครงการในฐานะผูรวมจัดกิจกรรม ของ
หลักสูตรสาขาวิชา กอง สํานัก สถาบัน คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดทํา
ตาม นโยบาย ยุทธศาสตร หรือคําสั่งตามแผนงานของหลักสูตร
สาขาวิชา กอง สํานัก สถาบัน คณะ หรือมหาวิทยาลัย โดยมีการสรุป
กิจกรรมโครงการแลวเสร็จ และมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา ๗ ช่ัวโมง

เทยีบไดเปน ๗ ช่ัวโมง

๓. มีสวนรวมในกิจกรรมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนหัวหนา
โครงการหรือหัวหนากิจกรรมโครงการในฐานะเปนผูรับผิดชอบ
โครงการของหลักสูตรสาขาวิชา กอง สํานัก สถาบัน คณะ หรือ
มหาวิทยาลัยจัดทําตาม นโยบาย ยุทธศาสตร หรือคําสั่งตามแผนงาน
ของหลักสูตรสาขาวิชา กอง สํานัก สถาบัน คณะ หรือมหาวิทยาลัย
โดยมีการสรุปกิจกรรมโครงการแลวเสร็จ และมีระยะเวลาในการจัด
กจิกรรมไมนอยกวา ๗ ช่ัวโมง

เทยีบไดเปน ๑๐ ช่ัวโมง

๔. มีสวนรวมในกิจกรรมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับจังหวัด
ซึ่งไดรับการเชิญในนามผูแทนของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการฝาย
ตาง ๆ ในกิจกรรมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัด ภาค หรือ
ประเทศ

เทยีบไดเปน ๒๐ ช่ัวโมง

๔.๕ ภาระงานอื่น ๆ ให ผูปฏิบัติหนาที่ จัดภาระงานอื่น ๆ ในแตละภาค
การศึกษา คํานวณภาระงานอื่น ๆ ใหกําหนดเปนภาระงาน ตามลักษณะความสําเร็จของภาระงาน
อื่น ๆ ที่ปฏิบัติ ของชวงเวลาในภาคการศึกษาหรือวงรอบการประเมิน โดยเกณฑการคํานวณใหมี
หนวยเปนช่ัวโมงตอสัปดาห ดังนี้



๑๐

๔.๕.๑ ภาระงานอื่นเกี่ยวกับคุณภาพการบรหิารงานวิชาการ

ลักษณะความสําเร็จของภาระงานอื่น ๆ
ที่ปฏบิัตขิองชวงเวลาในภาคการศกึษา

หนวยนับภาระงาน
(ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา)

1. งานกํากับคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาในฐานะ
กรรมการจัดเก็บตัวช้ีวัด หรอืกํากับตัวช้ีวัด ระดับมหาวทิยาลัย

เทยีบไดเปน ๕ ช่ัวโมง

๒. งานกํากับคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาในฐานะ
กรรมการจัดเก็บตัวช้ีวัด หรือกํากับตัวช้ีวัด ระดับคณะ สถาบัน หรือ
สํานัก

เทยีบไดเปน ๑๐ ช่ัวโมง

๓. งานกํากับคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาในฐานะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย
ประจําหลักสูตร

เทยีบไดเปน ๑๕ ช่ัวโมง

๔. งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยบัณฑิต
หรือ กรรมการตรวจประเมินหรือพิจารณาผลงานทางวิชาการของเขต
การศึกษา กรรมการตรวจประเมินหรือตรวจการประกันคุณภาพ
การศกึษา การเปนวทิยากรของหนวยงานภายนอก

เทยีบไดเปน ๑๐ ช่ัวโมง

๕. งานกรรมการที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ
บัณฑติศึกษา คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล สภาวชิาการ หรอื สภา
มหาวทิยาลัย

เทยีบไดตามจํานวนช่ัวโมง
จรงิทีป่รากฏในรายงาน

การประชุม

๔.๕.๒ ภาระงานอื่นเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารงานตามยุทธศาสตร
มหาวทิยาลัย

ลักษณะความสําเร็จของภาระงานอื่น ๆ
ที่ปฏบิัตขิองชวงเวลาในภาคการศกึษา

หนวยนับภาระงาน
(ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา)

1. เปนหัวหนาโครงการ หรือ กรรมการ ดําเนินงานตามวัตถุประสงค
โครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และจัดเก็บตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์
หรอืผลลัพธโครงการ รายงานตอมหาวทิยาลัย

เทยีบไดเปน ๑๐ ช่ัวโมง

๒. งานกํากับผลลัพธตามเปาหมายโครงการตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย หรือการดําเนินงานในพื้นที่ เปาหมายของโครงการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรลุคาเปาหมายตามวัตถุประสงคของ
โครงการ หรือ คาเปาหมายตัวช้ีวัดของโครงการตามยุทธศาสตร
มหาวทิยาลัย

เทยีบไดเปน ๑๕ ช่ัวโมง



๑๑

๔.๖ เกณฑการคํานวณ ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย ตามลักษณะความสําเร็จของภาระงานขอ ๔.๓ , ๔.๔ และ ๔.๕ สามารถนับรวมเพื่อ
นํามาคิดคาระดับคะแนน ตามเกณฑการใหคะแนนคาระดับเทียบกับหนวยนับของเกณฑภาระงาน
ขัน้ต่ําที่ปฏบิัตไิด ใหนับหนวยเปนคาระดับ ตามเกณฑ ดังนี้

เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับหนวย
นับของเกณฑที่ปฏบิัตงิานดานภาระ

งานบรกิารวชิาการ ทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นๆ

(คะแนนระดับตัวคูณ)

ภาระรวม ทั้งภาคการศกึษา

1 เทากับ ๑๐ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา
๒ มากกวา ๑๐ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๑๕ ช่ัวโมง
๓ มากกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๒๐ ช่ัวโมง
๔ มากกวา ๒๐ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา แตไมเกนิ ๒๕ ช่ัวโมง
๕ มากกวาหรอืเทากับ ๒๕ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา ขึ้นไป

ขอ ๕ ใหใชหลักเกณฑการคํานวณภาระงานแตละดานตาม ขอ ๔ เพื่อประกอบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ครองอยูเพื่อพจิารณาความดคีวามชอบ หรอืเปนสวนหนึ่งของการประกอบการ
พจิารณาเพื่อเลื่อนเปอรเซ็นเงนิเดอืนตามผลงานตามวงรอบการประเมนิ

กรณีภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและผูบริหารบุคคลใดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง เกณฑภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและ
ผูบริหาร พ.ศ.๒๕๕๙ ดานภาระงานสอน ขอ ๔.๑ (๒) (๓) และ (๔) ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
บุคคลนั้นใหคิดเทียบอัตราสวนของภาระงานสอนที่มีปจจุบันกับเกณฑน้ําหนักของภาระงานสอน
ขั้นต่ําเปนคะแนนน้ําหนักของภาระงานสอน และสามารถเสนอภาระงานอื่น ๆ ของ ขอ ๔.๒, ๔.๓
๔.๔ และ ๔.๕ เพื่อนับทดแทนโดยไมนับซ้ํา ตามแบบฟอรมคําขอรับรองการปฏิบัติงานเพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ดานการปฏิบัติตามงานที่ครองอยูประจําปงบประมาณน้ัน ตามแนบทาย
ประกาศ

ขอ ๖ หลักเกณฑการคํานวณจํานวนช่ัวโมงการสอนเกินเกณฑเพื่อเบิกคาตอบแทนในแตละ
ภาคการศกึษา กําหนดใหคณะที่สังกัดเปนตนเรื่องดําเนนิการคํานวณวงเงนิจายคาตอบแทนการสอน
เกินจํานวนช่ัวโมงตามเกณฑที่กําหนดในแตละภาคการศึกษาใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและ
ผูบริหารแตละบุคคลที่ประสงคจะเบิกคาตอบแทนการสอนเกินจํานวนช่ัวโมงที่สอนในแตละภาค
การศึกษา และใหใชขอมูลจํานวนช่ัวโมงสอนตามคําสั่งมหาวิทยาลัยซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและ



๑๒

งานทะเบียนเปนหนวยงานตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูล และเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) ใหความเห็นชอบอัตราการจายคาตอบแทนรายช่ัวโมงของบุคคลแตละประเภท
ตามเกณฑและวงเงนิจายที่มหาวทิยาลัยกําหนดไวในแตละภาคการศกึษา โดยใหจายไมเกนิช่ัวโมงละ
๒๐๐ บาท และจํานวนไมเกิน ๔ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา ทั้งนี้ไมอนุญาตใหนําจํานวน
ช่ัวโมงสอนรายวิชาของหมูเรียนนักศึกษาที่ขออนุญาตเปดหมูเรียนเปนกรณีพิเศษ หรือรายวิชาของ
หมูเรยีนที่มีจํานวนนักศกึษาต่ํากวาเกณฑการขออนุญาตเปดหมูเรยีนนักศกึษาภาคปกตติามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไมอนุญาตใหนํารายวิชาในกลุมตามขอ ๔.๑ (๑) (ค) มาใชคํานวณจํานวน
ช่ัวโมงสอนเกนิเกณฑ

การคํานวณจํานวนช่ัวโมงสอนเกินเกณฑเพื่อเบิกคาตอบแทนการสอนในแตละภาค
การศกึษาของบุคคลแตละประเภท กําหนดเกณฑดังนี้

๖.๑ อาจารยตามสัญญาจางหรอือาจารยประจําพเิศษ กําหนดเกณฑ ดังนี้
(๑) มภีาระงานทุกดานรวมกันไมนอยกวาสัปดาหละ ๓๕ ช่ัวโมงตอสัปดาห
(๒) มีจํานวนช่ัวโมงสอนเกิน ๑๘ ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยนําช่ัวโมงสอนที่เกิน

ในแตละภาคการศึกษา เปนจํานวนช่ัวโมงเพื่อเบิกคาตอบแทนรายช่ัวโมงตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไดไมเกนิ ๔ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศกึษา

๖.๒ อาจารยประจําหรอือาจารยผูสอนที่ไมมตีําแหนงบริหาร กําหนดเกณฑ ดังนี้
(๑) มภีาระงานทุกดานรวมกันไมนอยกวาสัปดาหละ ๓๕ ช่ัวโมงตอสัปดาห
(๒) มีภาระงานสอนเกิน ๑๕ ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยนําช่ัวโมงสอนที่เกินใน

แตละภาคการศึกษาเปนจํานวนช่ัวโมงเพื่อเบิกคาตอบแทนรายช่ัวโมงตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไดไมเกนิ ๔ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศกึษา

๖.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กําหนดเกณฑ ดังนี้
(๑) มภีาระงานทกุดานรวมกันไมนอยกวาสัปดาหละ ๓๕ ช่ัวโมงตอสัปดาห
(๒) มีภาระงานสอนเกิน ๑๒ ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยนําช่ัวโมงสอนที่เกินใน

แตละภาคการศึกษาเปนจํานวนช่ัวโมงเพื่อเบิกคาตอบแทนรายช่ัวโมงตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไดไมเกนิ ๔ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศกึษา

๖.๔ อาจารยผูทําหนาทีป่ระธานหลักสูตรสาขาวชิา กําหนดเกณฑ ดังนี้
(๑) มภีาระงานทุกดานรวมกันไมนอยกวาสัปดาหละ ๓๕ ช่ัวโมงตอสัปดาห
(๒) มีภาระงานสอนเกิน ๑๐ ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยนําช่ัวโมงสอนที่เกินใน

แตละภาคการศึกษาเปนจํานวนช่ัวโมงเพื่อเบิกคาตอบแทนรายช่ัวโมงตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไดไมเกนิ ๔ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศกึษา

๖.๕ อาจารยผูทําหนาทีผู่บรหิาร กําหนดเกณฑ ดังนี้
(๑) มภีาระงานทุกดานรวมกันไมนอยกวาสัปดาหละ ๓๕ ช่ัวโมงตอสัปดาห



๑๓

(๒) มภีาระงานสอนเกินช่ัวโมงตอสัปดาห ตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ เรื่อง เกณฑภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยนําช่ัวโมงสอนที่เกินในแตละภาคการศึกษาเปนจํานวนช่ัวโมงเพื่อเบิกคาตอบแทนรายช่ัวโมงตาม
อัตราที่มหาวทิยาลัยกําหนดไดไมเกนิ ๔ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศกึษา

การคํานวณจํานวนช่ัวโมงสอนเกินเพื่อการเบิกคาตอบแทนการสอนเกินเกณฑที่กําหนดนั้น
ใหคํานวณจากรายวิชาที่สอนตามขอ ๔ และคําสั่งแตงตั้งผูสอนภาคปกติของมหาวิทยาลัย เทานั้น
และจํานวนช่ัวโมงสอนที่เกนิในแตละภาคการศึกษาหากคดิคํานวณจํานวนช่ัวโมงเพื่อเบิกคาตอบการ
สอนเกินเกณฑ เปนรายปใหสามารถคิดคํานวณจากคาเฉลี่ยจํานวนช่ัวโมงสอนเกินทั้งสองภาค
การศึกษาไดและจายตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดไมเกิน ๔ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศกึษา

ขอ ๗ หลักเกณฑการคํานวณช่ัวโมงสอนเพื่อการขอกําหนดอัตราการจางอาจารย
ตามสัญญาจาง หรืออาจารยประจําพิเศษ ใหประธานหลักสูตรสาขาวิชา หรือกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชา คํานวณช่ัวโมงสอนเกินเกณฑความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําของหลักสูตรทั้งหมด ของหลักสูตรสาขาวิชาในปการศึกษานั้นทั้ง ๒ ภาค
การศึกษา เพื่อเสนอคณบดีใหความเห็นการขออนุญาตจางอาจารยตามสัญญาจางหรืออาจารย
ประจําพิเศษของหลักสูตรสาขาวิชาของคณะ และการคํานวณช่ัวโมงสอนเพื่อการขอกําหนดอัตรา
การจางอาจารยตามสัญญาจาง ใหคํานวณจํานวนช่ัวโมงจากรายวิชาที่สอนตามขอ ๔ และ (ข)
เทานัน้ โดยมีเกณฑดังนี้

(๑) การคํานวณช่ัวโมงสอนเพื่อการขอกําหนดอัตราการจางอาจารยตามสัญญาจาง
หรืออาจารยประจําพิเศษ จะตองคํานวณจากช่ัวโมงสอนที่เหลือจากการเพิ่มจํานวนช่ัวโมงสอนให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาทุกคน มีช่ัวโมงสอนเปนคนละ
๑๕ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศกึษาครบทุกคนกอน

(๒) ใหนําช่ัวโมงสอนที่เกิน จากขอ ๗ (๑) เพื่อคํานวณการขอกําหนดอัตราการจาง
อาจารยตามสัญญาจาง หรืออาจารยประจําพิเศษ โดยกําหนดให ๑ อัตราตอจํานวนช่ัวโมงสอนที่
คํานวณไดไมนอยกวา ๑๘ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศกึษา และตองแสดงขอมูลใหครอบคลุม ๒
ภาคการศกึษาของปการศกึษานัน้

ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูล
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ (กว.) เพื่อกําหนดจํานวนอัตราการจางเสนอตอ
คณะอนุกรรมการบริหารกอบอัตรากําลังมหาวิทยาลัยกลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ใหความเห็นชอบตามลําดับ ทั้งนี้ไมอนุญาตใหนํา
จํานวนช่ัวโมงสอนรายวิชาของหมูเรียนนักศึกษาที่ขออนุญาตเปดหมูเรียนเปนกรณีพิเศษ รายวชิาฝก
ประสบการณวิชาชีพ สหกจิศกึษา หรอืรายวชิาของหมูเรียนที่มีจํานวนนักศึกษาต่ํากวาเกณฑการขอ






