
มาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1. ภาระงานข้ันต  าของคณาจารย์ประจ า 
1.1 คณาจารย์ประจ าทั วไป 
1.2 คณาจารย์ประจ าที ด ารงต าแหน่งบริหารวิชาการ 
 

2. มาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
     ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 



ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
เรื อง ภาระงานข้ันต  าของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2550 

1. กรณีคณาจารย์ประจ า ต้องมีภาระงานข้ันต  ารวมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยภาระงาน 
       ต่อปกีารศกึษา ได้แก่ 
 1.1 ภาระงานหลัก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยภาระงาน ได้แก่ 
  1.1.1 งานสอน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยภาระงาน ไม่สามารถใช้งานอ่ืนแทนได้ 
  1.1.2 งานวิจัยและหรอืผลงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยภาระงาน 
           ใช้งานสอนแทนงานวิจัยได้ 
  1.1.3 งานที ปรกึษานักศึกษา 3 หน่วยภาระงาน 
  1.1.4 งานสหกิจศึกษา 3 หน่วยภาระงาน 
 1.2 ภาระงานอื น ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงาน (ใช้งานสอนหรืองานวิจัยแทนได้) 
  1.2.1 งานบรกิารวิชาการ 
  1.2.2 งานที ปรกึษาชมรม/คณะกรรมการ/คณะท างาน ฯลฯ 
  1.2.3 งานการเป็นผู้ประสานงานรายวิชา 



2. กรณีคณาจารย์ประจ าที ด ารงต าแหน่งบริหารวิชาการ 
 2.1 ต าแหน่งอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาโดยไมต่้องมีภาระงานขัน้ต่่า 
 2.2 ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ หรอืต าแหน่งเทียบเท่า 
       ก่าหนดให้ต้องมีภาระงานขัน้ต่่าด้านงานสอน งานวิจัย และหรือผลงานวิชาการ 
       รวมกัน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 
 2.3 ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการ หัวหน้าสาขาวิชา 
         หัวหน้าสถานวิจัย ผู้จัดการฟาร์มหรอืต าแหน่งเทียบเท่า ก่าหนดให้ต้องมี 
      ภาระงานขัน้ต่่าด้านงานสอน งานวิจัย และหรือผลงานวิชาการรวมกัน  
      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา และต้องมีงานท่ีปรึกษานักศึกษา 
      3 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา  
 2.4 ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองผู้จัดการฟาร์ม หรอืต าแหน่งเทียบเท่า ก่าหนดให้ 
      ต้องมีภาระงานขัน้ต่่าด้านงานสอน งานวิจัย และหรือผลงานวิชาการ 
       รวมกัน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา และต้องมีงานท่ีปรึกษานักศึกษา 
      3 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
เรื อง ภาระงานข้ันต  าของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2550 (ต่อ) 



1. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 1.1 ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต  า ในฐานะอาจารย์ผู้สอน 
 1.2 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Peer Review) ปีละ 1 เรื อง หรอืบทความวิชาการในลักษณะ 
      อื น เช่น บทปรทิรรศน์ เฉลี ยปีละ 2 เรื อง หรอืผลงานเทียบเท่าอื นๆ ดังน้ี 

 (1) นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงานต่อปี 
 (2) งานบริการวิชาการ (ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ) ไม่น้อยกว่า 3 คร้ังต่อปี 
 (3) เอกสารค่าสอนวิชาทฤษฎี ได้น้่าหนัก 2 หน่วยกิตต่อปี 
 (4) คู่มอืปฏิบัติการ 1 รายวิชาต่อปี 
 (5) สิทธิบัตร 1 ค่าขอต่อปี 
 (6) สอนรายวิชาทฤษฎีมากกว่าภาระงานขัน้ต่่า อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อปีการศึกษา 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
เรื อง มาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการฯ 



2. ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 2.1 ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต  า ในฐานะอาจารย์ผู้สอน 
 2.2 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Peer Review) เฉลี ยปีละ 2 เรื อง หรอืผลงานเทียบเท่าอื น ดังน้ี 

 (1) นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 ผลงานต่อ 2 ปี 
 (2) งานบริการวิชาการ (ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ) ไม่น้อยกว่า 6 คร้ังต่อปี 
 (3) หนังสือท่ีเกี่ยวกับสาขาวิทยาการ จ่านวน 1 เล่มต่อปี 
 (4) สิทธิบัตร 1 ค่าขอต่อปี 
 (5) สอนรายวิชาทฤษฎีมากกว่าภาระงานขัน้ต่่า อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อปีการศึกษา 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
เรื อง มาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการฯ (ต่อ) 



3. ต าแหน่งศาสตราจารย ์
 3.1 ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต  า ในฐานะอาจารย์ผู้สอน 
 3.2 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Peer Review) เฉลี ยปีละ 3 เรื อง โดยเป็นวารสารวิชาการ 
      ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื อง หรอืผลงานเทียบเท่าอื น ดังน้ี 

 (1) นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 2 ผลงานต่อปี 
 (2) งานบริการวิชาการ (ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ) ไม่น้อยกว่า 9 คร้ังต่อปี 
 (3) หนังสือท่ีเกี่ยวกับสาขาวิทยาการ จ่านวน 1 เล่มต่อปี 
 (4) สิทธิบัตร 1 ค่าขอต่อปี 
 (5) สอนรายวิชาทฤษฎีมากกว่าภาระงานขั้นต่่า อย่างน้อย 2 รายวิชาต่อปีการศึกษา 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
เรื อง มาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการฯ (ต่อ) 




