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แบบรายงานภาระงาน (ภาคปกติ)
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาคการศึกษาที่………….. ปการศึกษา ...............
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………….…………………….……..………………………………...
ตําแหนง………………………………………………………………………………………………….………………………….…………………………...……
สังกัดโปรแกรมวิชา/กลุมวิชา/หลักสูตร……………………………………………………… คณะ…………………………….…………………….
1. คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการและไมไดดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร เลือกจากแนวทางภาระงาน
ตามขอใดขอหนึ่งจาก 2 แนวทาง โดยใหอยูในดุลพินิจของคณบดี ดังนี้
1.1 กรณีเนนภาระงานสอน

เกณฑภาระงาน
ภาระงาน

1) ภาระงานสอน ไมนอยกวา
2) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไมนอยกวา
3) ภาระงานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวา

ชั่วโมง/สัปดาห
14
9
12

1.2 กรณีเนนภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
เกณฑภาระงาน
ภาระงาน
1) ภาระงานสอน ไมนอยกวา
2) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไมนอยกวา
3) ภาระงานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานอื่นๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยไม
นอยกวา

ชั่วโมง/สัปดาห
5
18
12

2. คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการและดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร เวนแตผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
มีภาระงาน ดังนี้
เกณฑภาระงาน
ภาระงาน
1) ภาระงานสอน งานวิจัยและงานวิชาการอื่น งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมนอ ยกวา
2) งานบริหารและงานอื่น ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา

ชั่วโมง/สัปดาห
7
28

ใหคณาจารยประจําทุกคนกรอกภาระงานที่ดําเนินการและขอนับภาระงานแตละภาคการศึกษา เสนอตอผูบังคับบัญชา
ชั้นตนภายใน 2 สัปดาหหลังสิ้นภาคการศึกษา โดยตองมีภาระงานตอภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 35 ชั่วโมงตอ
สัปดาหหรือ 560 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ (16 สัปดาห)

2
1. ภาระงานสอน
1.1 เกณฑการคิดภาระงานสอน (ภาคการศึกษาปกติ)
1.1.1. สอนระดับปริญญาตรี
1) วิชาบรรยาย ขนาดกลุมไมเกิน 45 คน 1 หนวยกิต ไดภาระงาน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
2) วิชาบรรยาย ขนาดกลุม 46 คน ขึ้นไป 1 หนวยกิต ไดภาระงาน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
และบวกผลคูณของจํานวนนักศึกษาสวนที่เกิน 45 คูณกับ 0.022
3) วิชาปฏิบตั ิ ขนาดกลุมไมเกิน 45 คน
1 หนวยกิต ไดภาระงาน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
4.) วิชาปฏิบัติ ขนาดกลุม 46 คน ขึ้นไป 1 หนวยกิต ไดภาระงาน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
และบวกผลคูณของจํานวนนักศึกษาสวนที่เกิน 45 คูณกับ 0.04
1.1.2 สอนระดับบัณฑิตศึกษา
1) วิชาบรรยาย ขนาดกลุมไมเกิน 20 คน 1 หนวยกิต ไดภาระงาน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
2) วิชาปฏิบัติ ขนาดกลุมไมเกิน 20 คน 1 หนวยกิต ไดภาระงาน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
1.1.3 แตละรายวิชา ใหนับรวมชั่วโมงเตรียมการสอน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
1.1.4 ในกรณีสอนรายวิชาที่มผี ูสอนรวมกันหลายคน ใหคิดภาระงานรวมตาม 1.1.1 - 1.1.3 แลวเฉลี่ยตาม
จํานวนอาจารยผูสอน ทัง้ นี้ ไมนับรวมรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
1.1 ภาระงานการสอน
ระดับ

รหัสวิชา

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

รวมภาระงานการสอน

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต จํานวน
หมูเรียน
(ท.-ป.-ศ.)

จํานวน
นักศึกษา

คิดเปนภาระงาน
ชั่วโมงตอสัปดาห

3
1.2 เกณฑการคิดภาระงานการสนับสนุนวิชาการ (ภาคการศึกษาปกติ)
1.2.1. งานนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพไดภาระงานสัปดาหละ 0.20 ชั่วโมงตอนักศึกษา 1 คน
1.2.2. งานนิเทศสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพครูไดภาระงานสัปดาหละ 0.30 ชั่วโมงตอนักศึกษา 1 คน
1.2.3. งานที่ปรึกษาประจําหมูเรียน/กิจกรรมนักศึกษา/ชมรม
1) เปนอาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน ได 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
2) เปนที่ปรึกษาชมรม/ชุมชนไดสัปดาหละ 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาห
1.2.4. งานที่ ป รึ ก ษาโครงการปริ ญ ญานิ พ นธ /ศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระระดั บ ปริ ญ ญาตรี (คิ ด ต อนั กศึ ก ษา 1 คน
และคิดภาระงานติดตอกันไมเกิน 2 ภาคการศึกษา)
1) ประธานกรรมการที่ปรึกษา ได 0.5 ชั่วโมงตอสัปดาห
2) กรรมการที่ปรึกษา ได 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาห
1.2.5. งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา (คิดตอนักศึกษา 1 คน และคิดภาระงานติดตอกันไมเกิน
2 ภาคการศึกษา)
1) อาจารยที่ปรึกษาหลัก ได 1.25 ชั่วโมงตอสัปดาห
2) อาจารยที่ปรึกษารวม ได 0.5 ชั่วโมงตอสัปดาห
1.2.6. งานที่ปรึกษาศึกษาคนควาอิสระ/ภาคนิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา (คิดตอนักศึกษา 1 คน และคิดภาระงาน
ติดตอกันไมเกิน 2 ภาคการศึกษา)
1) อาจารยที่ปรึกษาหลัก ได 0.75 ชั่วโมงตอสัปดาห
2) อาจารยที่ปรึกษารวม ได 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาห
1.2.7. เปนกรรมการจัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา
1) ประธาน/หัวหนาโครงการ ได 0.5 ชั่วโมงตอสัปดาห รวมแลวไมเกิน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
2) กรรมการ ได 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาห รวมแลวไมเกิน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
1.2 ภาระงานการสนับสนุนวิชาการ
รายการ

คิดเปนภาระงานชั่วโมงตอสัปดาห

หมายเหตุ

งานนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนนักศึกษา................. คน
งานนิเทศสหกิจศึกษา จํานวนนักศึกษา.......................................... คน
งานนิเทศฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวนนักศึกษา................... คน
งานที่ปรึกษาประจําหมูเรียน/กิจกรรมนักศึกษา/ชมรม
อาจารยที่ปรึกษา .................................................................. หมูเ รียน
ที่ปรึกษาชมรม/ชุมชน ชื่อ.........................................................................
งานที่ปรึกษาโครงการปริญญานิพนธ/ศึกษาคนควาอิสระระดับปริญญาตรี
ประธานกรรมการที่ปรึกษา จํานวนนักศึกษา..................................คน
กรรมการที่ปรึกษา จํานวนนักศึกษา...............................................คน

ภาคเรียนที่........
ภาคเรียนที่........

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาหลัก จํานวนนักศึกษา.........................................คน
อาจารยที่ปรึกษารวม จํานวนนักศึกษา...........................................คน

ภาคเรียนที่........
ภาคเรียนที่........
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รายการ

คิดเปนภาระงานชั่วโมงตอสัปดาห

หมายเหตุ

งานที่ปรึกษาศึกษาคนควาอิสระ/ภาคนิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่........

อาจารยที่ปรึกษาหลัก จํานวนนักศึกษา.........................................คน

ภาคเรียนที่........

อาจารยที่ปรึกษารวม จํานวนนักศึกษา...........................................คน
เปนกรรมการจัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา
ประธาน/หัวหนาโครงการ จํานวนกิจกรรม/โครงการ.........................ครั้ง
กรรมการ จํานวนกิจกรรม/โครงการ...................................................ครั้ง
รวมภาระงานการสนับสนุนวิชาการ

2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
2.1 เกณฑการคิดภาระงานวิจัย
2.1.1. งานวิจัยจากบทบาทในการวิจัย
1) งานวิจยั เดี่ยว ได 9 ชั่วโมงตอสัปดาห (คิดภาระงานใหตั้งแตภาคการศึกษาทีไ่ ดรับอนุมัติโครงการและ
คิดใหไมเกิน 2 ภาคการศึกษา )
2) งานวิจยั ที่ทาํ เปนคณะ คิดภาระงานใหตามสัดสวนที่คณะผูว ิจัยตกลงกัน ทั้งนี้ ไมเกิน 18 ชั่วโมงตอ
สัปดาห (คิดภาระงานใหตั้งแตภาคการศึกษาที่ไดรบั อนุมัติโครงการและคิดใหไมเกิน 2 ภาคการศึกษา)
3) งานวิจยั ที่ทาํ เปนชุดโครงการ ผูอํานวยการชุดโครงการวิจัยไดไมเกิน 15 ชั่วโมงตอสัปดาห/เรื่อง
และชุดโครงการวิจัยยอยใหคิดภาระงานตามขอ 1 และ 2 (คิดภาระงานใหตั้งแตภาคการศึกษาที่ไดรบั อนุมัติโครงการ
และคิดใหไมเกิน 2 ภาคการศึกษา)
2.1.2. น้ําหนักของภาระงานวิจัยตามแหลงทุนอุดหนุนการวิจัยและทุนสวนตัว
1) งานวิจยั ที่ใชทนุ สวนตัวโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหน้ําหนัก 1 เทา
2) งานวิจยั ที่ไดรบั ทุนอุดหนุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ใหน้ําหนัก 1 เทา
3) งานวิจยั ที่ไดรบั ทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินและแหลงทุนภายนอกใหน้ําหนัก 1.25 เทา
4) น้ําหนักของภาระงานวิจยั เชิงพื้นที่ ใหน้ําหนักเพิ่ม 1.1 เทาจากขอ 2.1.1
5) น้ําหนักของภาระงานวิจยั และพัฒนา ใหมีน้ําหนักเพิ่ม 1.5 เทา จากขอ 2.1.1
2.1 ภาระงานวิจัย
ชื่องานวิจัย

บทบาทในการวิจัย
วิจัยเดี่ยว/คณะ/
ชุดโครงการ

น้ําหนัก
ภาระงานวิจัยตาม
แหลงทุนอุดหนุน

น้ําหนักภาระ
งานวิจัยเชิง
พื้นที่/วิจัยและ
พัฒนา

คิดเปนภาระ
งาน
ชั่วโมงตอ
สัปดาห
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ชื่องานวิจัย

บทบาทในการวิจัย
วิจัยเดี่ยว/คณะ/
ชุดโครงการ

น้ําหนัก
ภาระงานวิจัยตาม
แหลงทุนอุดหนุน

น้ําหนักภาระ
งานวิจัยเชิง
พื้นที่/วิจัยและ
พัฒนา

คิดเปนภาระ
งาน
ชั่วโมงตอ
สัปดาห

รวมภาระงานวิจัย
* การคํานวณภาระงานวิจยั ใหนําภาระงานตามขอ 2.1.1 คูณดวยน้ําหนักตามขอ 2.1.2
2.2 เกณฑการคิดภาระงานวิชาการอื่น
2.2.1. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน (เอกสารที่เรียบเรียงใชสอน มีเนื้อหาครบตามคําอธิบาย
รายวิชา)/ตํารา/งานแปลตํารา/บทเรียน e-learning ที่สงหลักฐานเสนอตอคณะ ได 5 ชั่วโมงตอสัปดาหตองาน
2.2.2. สื่อการสอน ที่สงหลักฐานเสนอตอคณะ ได 1 ชั่วโมงตอสัปดาหตองาน
2.2.3. งานประดิษฐ/งานสรางสรรค ที่สงหลักฐานเสนอตอคณะ ได 2.5 ชั่วโมงตอสัปดาหตองาน หากมีการ
เผยแพรโดยทั่วไป ไดเพิ่ม 2.5 ชัว่ โมงตอสัปดาหตองาน ระดับชาติไดเพิ่ม 4.5 ชั่วโมงตอสัปดาหตองาน ระดับนานาชาติได
เพิ่ม 6.5 ชั่วโมงตอสัปดาหตองาน
2.2.4.บทความทางวิชาการ/บทความงานวิจัยทีต่ ีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติ (วารสารที่อยูในฐาน TCI
หรือตามประกาศ สกอ.) ได 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาหตอเรื่อง วารสารวิชาการระดับนานาชาติได 3 ชั่วโมงตอสัปดาหตอเรื่อง
2.2.5. บทความทางวิชาการ/บทความงานวิจัยทีต่ ีพมิ พในวารสารทั่วไป ได 0.75 ชั่วโมงตอสัปดาหตอเรื่อง
2.2.6. บทความวิจยั /บทความวิชาการที่นาํ เสนอผลงานวิชาการในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติ ได 0.75 ชั่วโมง
ตอสัปดาหตอเรื่อง ระดับนานาชาติได 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาหตอเรื่อง
2.1 ภาระงานวิชาการอื่น
ประเภทงาน เชน เอกสาร/ตํารา/
คิดเปนภาระงาน
งานแปล/บทเรียน e-learning/
ชั่วโมงตอสัปดาห
ชื่องาน
งานประดิษฐ/บทความเปนตน)

รวมภาระงานวิชาการอื่น
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3. เกณฑการคิดภาระงานบริการวิชาการและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 เปนวิทยากร 1 ชั่วโมง ได 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาห ทั้งนี้ไมเกิน 10 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.2 จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา เผยแพรบริการวิชาการหนวยงานภายนอก 1 ครั้ง
3.2.1 ประธาน/หัวหนาโครงการ ได 0.5 ชั่วโมงตอสัปดาห รวมแลวไมเกิน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.2.2 กรรมการได 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาห รวมแลวไมเกิน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.3 เปนกรรมการทางดานวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอก รวมแลวไมเกิน 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.3.1 กรรมการประจําได 0.5 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.3.2 กรรมการเฉพาะคราว 1 ครั้งได 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.4 เปนกรรมการอานผลงานวิชาการ ได 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาหตอชื่อเรื่อง
3.5 เปน ที่ปรึกษางานวิจัย (ที่ม หาวิทยาลัยแตงตั้ง) ได 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาหตอชื่อเรื่อง (ไมเกิน 2 ภาคการศึกษา
ติดตอกัน) รวมแลวไมเกิน 5 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.6 เปนกรรมการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.6.1 ประธาน/หัวหนาโครงการ ได 0.5 ชั่วโมงตอสัปดาห รวมแลวไมเกิน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.6.2 กรรมการได 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาห รวมแลวไมเกิน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.7 เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ได 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาห รวมแลวไมเกิน 2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
3. ภาระงานบริการวิชาการและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รายการ

ชื่อเรื่อง/ชื่อกิจกรรม/ชื่อหนวยงาน/ผลงานที่
อาน/ชื่องานวิจัย

เปนวิทยากร จํานวน.....................................ชั่วโมง
จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา เผยแพรบริการวิชาการ
หนวยงานภายนอก
ประธาน/หัวหนาโครงการ จํานวน.................... ครั้ง
กรรมการ จํานวน...............................................ครั้ง
เปนกรรมการทางดานวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอก
กรรมการประจํา จํานวน ...............................หนวยงาน
กรรมการเฉพาะคราว จํานวน.......................หนวยงาน
เปนกรรมการอานผลงานวิชาการ จํานวน...........เรื่อง
เปนที่ปรึกษางานวิจัย (ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง)
จํานวน...............................................เรื่อง
เปนกรรมการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประธาน/หัวหนาโครงการ จํานวน.................... ครั้ง
กรรมการ จํานวน...............................................ครั้ง
เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย จํานวน........................................ครั้ง
รวมภาระงานบริการวิชาการและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คิดเปนภาระงาน
ชั่วโมงตอสัปดาห
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4. เกณฑการคิดภาระงานบริหาร ปฏิบัติงานตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมายในเวลาราชการปกติ
4.1 อธิการบดี ได 35 ชั่วโมงตอสัปดาห
4.2 รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย/สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ได 30 ชั่วโมงตอสัปดาห
4.3 รองคณบดี ผูชวยอธิการบดี รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย/ สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ได 25 ชั่วโมงตอสัปดาห
4.4 ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการ/หัวหนาสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย/สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และผูอ ํานวยการ/หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ได 25 ชั่วโมงตอสัปดาห
4. ภาระงานบริหาร
ตําแหนง

คิดเปนภาระงานชั่วโมงตอสัปดาห

หมายเหตุ

รวมภาระงานบริหาร

*การนับภาระงานบริหารในตําแหนงตางๆ ในคณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย ของคณาจารยประจําแตละคน นับไดไมเกิน
2 หนวยงาน
5. เกณฑการคิดภาระงานอื่นๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมแลวไมเกิน 10 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.1 ผูชวยคณบดี ได 10 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.2 ประธานโปรแกรมวิ ช า/ป ระธานหลั ก สู ต ร/ประธานกลุ ม วิ ช า/ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ได 10 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.3 อาจารยประจําหลักสูตร/กรรมการประจําโปรแกรมวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตร ได 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ได 5 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.5 ผู ป ระสานงานรายวิ ช าหมวดการศึ ก ษาทั่ ว ไป ผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าฝ ก ประสบการณ วิช าชี พ หรือ สหกิ จ ศึ ก ษา
ได 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.6 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ได 10 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได 2.5 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.8 กรรมการสภาวิ ช าการ/กรรมการสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ได 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.9 กรรมการประจําคณะ/สถาบัน/ศูนย/สํานัก หรือกรรมการที่ปฏิบัติงานประจําในหนวยงานของมหาวิทยาลัยและมี
ภารกิจตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ได 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.10 กรรมการควบคุมงานกอสรางที่มีระยะเวลาของโครงการไมเกิน 180 วัน ได 1 ชั่วโมงตอสัปดาห หากมีระยะเวลา
ของโครงการเกิน 180 วัน ได 2.5 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.11 กรรมการตรวจการจางงานกอสรางปฏิบัติงาน 1 ครัง้ ได 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.12 หัวหนางานหนวยงานพิเศษที่มีภารกิจตองปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ได 10 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.13 กรรมการเฉพาะกิจหรือการไดรับคําสั่งแตงตั้งใหทํางานเฉพาะกิจที่ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ได 0.25 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.14 เปนผูควบคุมฝกสอนกีฬา และผูดูแลนักศึกษาตางชาติ ได 0.75 ชั่วโมงตอสัปดาห
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5. ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตําแหนง

คิดเปนภาระงาน
ชั่วโมงตอสัปดาห

หมายเหตุ

รวมภาระงานอื่นๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(รวมแลวไมเกิน 10 ชั่วโมงตอสัปดาห)

สรุปภาระงาน เลือกกรอกภาระงานตาม 1 หรือ 2
O 1. สรุปภาระงานคณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการและไมไดดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร
ภาระงาน

คิดเปนภาระงาน
ชั่วโมงตอสัปดาห

หมายเหตุ

1. ภาระงานสอน
1.1 ดานการสอน
1.2 ดานการสนับสนุนวิชาการ
รวม
2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
2.1 ดานวิจัย
2.2 ดานงานวิชาการอื่น
รวม
3. ภาระงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
รวมภาระงาน 3-4
รวมภาระงานทั้งหมด
ภาระงานที่เปนผลงานวิชาการ
งานวิจัย/ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ เผยแพรตามเกณฑก.พ.อ. /ผลงานทางวิชาการอื่น/เอกสารประกอบการสอน
ชื่องาน...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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O 2. สรุปภาระงานคณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการและดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร
ภาระงาน

คิดเปนภาระงาน
ชั่วโมงตอสัปดาห

หมายเหตุ

1. ภาระงานสอน
1.1 ดานการสอน
1.2 ดานการสนับสนุนวิชาการ
รวม
2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
2.1 ดานวิจัย
2.2 ดานงานวิชาการอื่น
รวม
3. ภาระงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมภาระงาน 1-3
4. ภาระงานบริหาร
5. ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
รวมภาระงาน 4-5
รวมภาระงานทั้งหมด
ภาระงานที่เปนผลงานวิชาการ
งานวิจัย/ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ เผยแพรตามเกณฑก.พ.อ. /ผลงานทางวิชาการอื่น/เอกสารประกอบการสอน/ผลงาน
เชิงบริหาร
ชื่องาน...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………………..……. ผูรายงาน
(…………………..……………..)
วันที่รายงาน……./……….../……….

ลงชื่อ………………………………..…….ประธาน.............../.......................
(…………………..……………..)
วันที…่ …./……….../……….
ลงชื่อ………………………………..……. คณบดี......................................
(…………………..……………..)
วันที…่ …./……….../………..

