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 รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
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ห้องประชุมแมนดาริน เอ โรงแรมแมนดาริน กรงุเทพมหานคร 
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ข้ันต ่าเต็มเวลาเฉล่ียไม่น้อยกว่า  

35 ช่ัวโมงท าการต่อสัปดาห์ 

โดยเฉล่ียต่อภาคการศึกษาปกติ  

ตลอดปีการศึกษา 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก าหนดภาระงานทางวิชาการ 

และแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการ 

ของผูด้ ารงต าแหน่งวิชาการ 

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1. ด้านการสอน 

สอนในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

และของสถาบันอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ  

ตามบัญชีรายช่ือหลักสูตร ครอบคลุมท้ังท่ีสอนในและนอกคณะ 

ทุกภาคการศึกษาและทุกระบบการจัดการศึกษาท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย 

A ระบบทวิภาค ต้องมีภาระงานข้ันต ่า 

   ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชาๆละ 3 หน่วยกิต 

B รายวิชาท่ีมีผูส้อนร่วมหลายคน ต้องไม่น้อยกว่า 

   ภาระงานสอนตาม A 
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2. ด้านการวิจัย 

ภาระงานการผลิตผลงานอันเกิดจากการด าเนินการวิจัยในแต่ละข้ันตอน 

การวิจัย  ได้แก่ โครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้าการวิจัย รายงานผล 

การวิจัยฉบับสมบรูณ์ บทความวิจัยท่ีได้ตีพมิพ ์หรือเสนอในท่ีประชุม 

วิชาการ เอกสารอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ 

3. ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานการผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน  

เอกสารค าสอน ต ารา บทความทางวิชาการ ส่ือการสอนหรือ 

ผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืน 
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4. ด้านการบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการในและนอกมหาวิทยาลัยและการท านุบ  ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. ด้านการบริหาร 

ต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.มข. หรือข้อบังคับสภาฯ  

หรือโดยมติสภาฯ หรือ ก.บ.ม. 

6. ด้านอ่ืนๆ 

ด้านกิจการนักศึกษา กรรมการต่างๆตามค าส่ังสภาฯ มหาวิทยาลัย  

คณะหรือองค์กรภายในมหาวิทยาลัยและภาระงานด้านต่างๆนอกมหาวิทยาลัย  

ต้องเป็นภาระงานท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

โดยความเห็นชอบของคณบดีหรืออธิการบดี 
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 อาจารย์ ให้ปฏิบัติงานตามภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลาเฉล่ีย  

35 ช่ัวโมงท าการต่อสัปดาห์ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย์  ให้ปฏิบัติงานตามภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลา 
เฉล่ีย 35 ช่ัวโมงท าการต่อสัปดาห์และมีผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

      1. งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์  

          ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ 1 เร่ือง หรอื 

  2. ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 

          ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ 1 เร่ือง หรอื 

  3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเทียบได้กับงานวิจัย 

          ตามข้อ1 ปีละ 1 เร่ือง หรอื 

  4. บทความทางวิชาการปีละ 2 เร่ือง 
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 รองศาสตราจารย์ ให้ปฏิบัติงานตามภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลา 
เฉล่ีย 35 ช่ัวโมงท าการต่อสัปดาห์และมีผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

     1. งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์  

          ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ 2 เรื่อง หรือ 

  2. ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 

          ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ 2 เรื่อง หรือ 

  3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเทียบได้กับงานวิจัย 

          ตามข้อ1 ปีละ 2 เรื่อง  
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 ศาสตราจารย์ ให้ปฏิบัติงานตามภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลาเฉล่ีย  
 35 ช่ัวโมงท าการต่อสัปดาห์และมีผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

      1. งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามเกณฑ์  

          ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ 1 เรื่อง หรือ 
  2. ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 

          ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ 2 เรื่อง หรือ 
  3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเทียบได้กับงานวิจัย 

          ตามข้อ1 ปีละ 1 เรื่อง 
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 เป็นเกณฑ์ประกอบในการพฒันาบคุลากรและหน่วยงาน 

 เป็นเกณฑ์ประกอบในการพจิารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนประจ าปี 

 1. ในปีแรกท่ีปฏิบัติไม่ได้ตามเกณฑ์ให้พจิารณาเล่ือนเงินเดือน 

         ประจ าปี ได้ไม่เกิน 1 ข้ัน หรือ ตามอัตราร้อยละท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 

     2. ในปีท่ี 2 ท่ีปฏิบัติไม่ได้ตามเกณฑ์และต่อเน่ืองติดต่อกัน 

         ให้พจิารณาเล่ือนเงินเดือนประจ าปี ได้ไม่เกิน 0.5 ข้ัน หรือ  

         ตามอัตราร้อยละท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 

  3. ในปีท่ี 3 ท่ีปฏิบัติไม่ได้ตามเกณฑ์และต่อเน่ืองติดต่อกัน 

         ให้งดเล่ือนเงินเดือนประจ าปี  

 

 



Caring Connecting Creating Happiness LIKHIT  AMARTTAYAKONG, KKU 

การแบ่งสัดส่วนภาระงาน 

1. กลุ่มภาระงานทีเ่น้นการสอน 
 1.1 ภาระงานด้านการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

      ของภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลา และ 
 1.2 ภาระงานด้านการวิจัย และ/หรือ ภาระงานด้าน 

      การผลิตผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 10-20  

      ของภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลา และ/หรือ  
 1.3 ภาระงานด้านบริการวิชาการ และ/หรือ ภาระงานด้านอ่ืนๆ 

 ร้อยละ 5-10 ของภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลา  
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การแบ่งสัดส่วนภาระงาน (ต่อ) 

2. กลุ่มภาระงานทีเ่น้นการวจัิย 
 2.1 ภาระงานด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

      ของภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลา และ 
 2.2 ภาระงานด้านการสอน ร้อยละ 10-20 ของภาระงานข้ันต ่า 

 เต็มเวลา และ/หรือ  
 2.3 ภาระงานด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 10-15 

      ของภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลา และ/หรือ  
 2.4 ภาระงานด้านบริการวิชาการ และ/หรือ ภาระงานด้านอ่ืนๆ 

 ร้อยละ 10-15 ของภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลา  
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การแบ่งสัดส่วนภาระงาน (ต่อ) 

3. กลุ่มภาระงานกรณมีตี าแหน่งบริหาร 
 3.1 ภาระงานด้านการบริหาร ร้อยละ 60-100  

      ของภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลา และ 
 3.2 ภาระงานด้านการสอน และ/หรือ ภาระงานด้านอ่ืน 

      ร้อยละ 0-40 ของภาระงานข้ันต ่า เต็มเวลา 



Caring Connecting Creating Happiness LIKHIT  AMARTTAYAKONG, KKU 

การแบ่งสัดส่วนภาระงาน (ต่อ) 

4. กลุ่มภาระงานทีไ่ม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง 
 4.1 ภาระงานด้านการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

      ของภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลา และ 
 4.2 ภาระงานด้านการวิจัย และ/หรือ ภาระงานด้าน 

      การผลิตผลงานทางวิชาการ และ/หรือ ภาระงานด้าน 

 บริการวิชาการ  และ/หรือ ภาระงานด้านอ่ืนๆ ไม่เกิน 

 ร้อยละ 50 ของภาระงานข้ันต ่าเต็มเวลา   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fmy.kku.ac.th%2Fvideo.php&ei=L5GFVdyfOMTnuQT-wICIDg&bvm=bv.96339352,d.c2E&psig=AFQjCNHs5dd-0SodqnoXO3zkJzvVhsYr8Q&ust=1434902764945526
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การคิดภาระงานด้านการสอน 

1. ภาระงานสอนรายวชิาในหลักสูตร 

 1.1 ระดับปริญญาตรี 
   1) การสอนแบบบรรยาย ให้ 1 หน่วยกิต  

           เท่ากับ 3 ช่ัวโมงท าการ (บรรยาย 1 ช่ัวโมง  

   เตรียมการสอน 1 ช่ัวโมงและตรวจงานนักศึกษา 1 ช่ัวโมง)

  2) การสอนแบบปฏิบัติการ ให้ 1 หน่วยกิตปฏิบัติการ  

  เท่ากับ 4.5 ช่ัวโมงท าการ (สอนปฏิบัติการ 2 ช่ัวโมง 

   เตรียมการสอน 1.5 ช่ัวโมง และตรวจงานนักศึกษา 1  

  ช่ัวโมง)   
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การคิดภาระงานด้านการสอน (ต่อ) 

 1.2 ระดับบณัฑิตศึกษา 
   1) การสอนแบบบรรยาย ให้ 1 หน่วยกิต  

           เท่ากับ 4.5 ช่ัวโมงท าการ (บรรยาย 1 ช่ัวโมง  

   เตรียมการสอน 2.5 ช่ัวโมงและตรวจงาน 

   นักศึกษา 1 ช่ัวโมง)   

   2) การสอนแบบปฏิบัติการ ให้ 1 หน่วยกิตปฏิบัติการ  

  เท่ากับ 6 ช่ัวโมงท าการ (สอนปฏิบัติการ 2 ช่ัวโมง 

   เตรียมการสอน 3 ช่ัวโมง และตรวจงานนักศึกษา 1 ช่ัวโมง) 
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การคิดภาระงานด้านการสอนตามจ านวนนักศึกษา 

1. ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
 การบรรยายในส่วนท่ีนักศึกษาเกิน 40 คน  

  และส าหรับภาคปฏิบัติในส่วนท่ีเกิน 20 คน 

 ให้คิดภาระงานในส่วนการตรวจงานนักศึกษา 

 เพิม่ตามสัดส่วนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจริง 

2. ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
  การบรรยายหรือปฏิบัติการในส่วนท่ีนักศึกษา 

 เกิน 10 คน ให้คิดภาระงานในส่วนการตรวจงาน 

 นักศึกษาเพิม่ตามสัดส่วนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจริง 
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 การสอนท่ีมีอาจารย์ร่วมสอนเป็นทีมและร่วมสอนทกุครั้ง 

ให้อาจารย์แต่ละคนท่ีร่วมสอนจริง มีภาระงานสอนในวิชาน้ัน 

เต็มตามจ านวนภาระงานสอนครั้งน้ันๆ 

 การสอนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน วิทยานิพนธ์ 

หรือการศึกษาอิสระ ให้คิดภาระงานดังน้ี 

 รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน ให้คิดภาระงาน 

ตามลักษณะของงานและเวลาท่ีปฏิบัติจริง โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
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 วทิยานิพนธ์  
  ท่ีปรึกษาหลัก นักศึกษา 1 คน  

   เท่ากับ 2 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 

  ท่ีปรึกษาร่วม นักศึกษา 1 คน  

   เท่ากับ 1 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 

 การศึกษาอิสระ 
  ท่ีปรึกษาหลัก นักศึกษา 3 คน  

   เท่ากับ 2 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 

  ท่ีปรึกษาร่วม นักศึกษา 3 คน  

   เท่ากับ 1 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
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 อธิการบดี          ร้อยละ 100 

 รองอธิการบดี คณบดี ผอ.ศูนย์    ร้อยละ  80-100 

ส านัก สถาบัน หรือเทียบเท่า 

 ผูช่้วยอธิการบดี ผอ.รพ.ศรีนครินทร์   ร้อยละ  70-90 

ผอ.รร.สาธิต 

 รองคณบดี รองผอ.ศูนย์      ร้อยละ  60-80 

ส านัก สถาบัน หรือเทียบเท่า 

 หัวหน้าภาควิชา/สายวิชา/สาขาวิชาหรือเทียบเท่า ร้อยละ  60 

 ผูช่้วยคณบดี หรือเทียบเท่า     ร้อยละ  50 

 รองหัวหน้าภาควิชา/สายวิชา/สาขาวิชาหรือเทียบเท่า ร้อยละ  40 

 ผอ.ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง      ร้อยละ  30 
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คิดตามสัดส่วนของภาระงานเต็มเวลาได้ไมเ่กินเกณฑ์ต่อไปน้ี 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย      ร้อยละ  60 

 ประธานสภาคณาจารย์        ร้อยละ  60 

 รองประธานสภาคณาจารย์      ร้อยละ  40 

 เลขานกุารสภาคณาจารย์       ร้อยละ  30 

 กรรมการสภาคณาจารย์ต าแหน่งอ่ืนๆ    ร้อยละ  10 

 กรรมการประจ าคณะ        ร้อยละ  10 

 กรรมการหรือคณะท างานท่ีมีภารกิจต้อเน่ืองตลอดปี ร้อยละ  10  

 กรรมการหรือคณะท างานเฉพาะกิจให้คิดภาระงาน 

ตามจริงเฉล่ีย/ช่ัวโมงสัปดาห์ 
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1. จัดท าประกาศภาระงานข้ันต ่า ท่ีสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย  

แผนและทิศทางของแต่ละคณะเป็นรายปี 

2.  มอบหมายภาระงานเป็นรายบคุคล ติดตามและทบทวน 

การมอบหมายภาระงานแก่อาจารย์เป็นประจ าทกุปี 
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 ผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการมีหน้าท่ีพฒันาตนเอง 

และสร้างผลงานตามมาตรฐานภาระงานและรายงานผลต่อ 

หัวหน้าภาควิชา สายวิชา สาขาวิชา ภายในเดือนมีนาคมของทกุปี 

 หัวหน้าภาควิชา สายวิชา สาขาวิชา ก ากับดแูล ตรวจสอบ  

ให้ค าปรึกษา สนับสนนุ รายงานผลต่อคณบดี  

ภายในเดือนเมษายนของทกุปี 

 คณบดี ก ากับดแูล ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา สนับสนนุ  

รายงานผลต่ออธิการบดีภายในเดือนพฤษภาคมของทกุปี  

 อธิการบดี สนับสนนุ ก าหนดมาตรการเพือ่กระตุ้นให้เกิดผลและ 

รายงานผลต่อสภาฯภายในเดือนมิถนุายนของทกุปี  

 



Caring Connecting Creating Happiness LIKHIT  AMARTTAYAKONG, KKU 

 ศึกษาต่อ ป.โท ภายใน 2 ปี นับต้ังแต่วันบรรจ ุ

 ศึกษาต่อ ป.เอก ภายใน 3 ปี นับจากวันส าเร็จ ป.โท 

หากพน้ก าหนดถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 ศึกษาต่อ ป.โท แล้วไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องได้ ผศ.ภายใน 11 ปี 

นับต้ังแต่วันบรรจ(ุไม่นับวันลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย) 

หากพน้ก าหนดถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 ศึกษาต่อ ป.เอก แล้วไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องได้ ผศ.ภายใน 7 ปี 

นับต้ังแต่วันบรรจ(ุไม่นับวันลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย) 

หากพน้ก าหนดถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
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 ศึกษาต่อ ป.เอก ภายใน 3 ปี 

หากพน้ก าหนดถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 ศึกษาต่อ ป.เอก แล้วไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องได้ ผศ.ภายใน 7 ปี 

นับต้ังแต่วันบรรจ(ุไม่นับวันลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย) 

หากพน้ก าหนดถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
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 ต้องได้ ผศ. ภายใน 7 ปี 

หากพน้ก าหนดถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 
ต้องได้ รศ. ภายใน 9 ปี นับต้ังแต่วันได้รับแต่งต้ังเป็น ผศ. 

หากพน้ก าหนดถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง 



LIKHIT  AMARTTAYAKONG, KKU. 


