
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๖๕

..........................................................................

เพื่อใหมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายวิชาการ

ท่ีดํารงตําแหนงบริหารวิชาการมีความสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อเปน
"มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ" (Comprehensive Research University) ตามเปาประสงค

ของแผนยุทธศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่สรางองคความรูแหงอนาคต (Frontier research /Frontier knowledge)
ประเภทกลุมมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันแนวหนาระดับโลก (Global and Frontier Research University) และเปน

"๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยของโลก ในป พ.ศ. ๒๕๗๐"

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ พ.ศ. ๒๕๓๕
และขอ ๑๗.๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติ

สภาวิชาการ ในการพิจารณาวาระเวียน ครั้งท่ี ว.๕/๒๕๖๕ (ธันวาคม ๒๕๖๕) และมติคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล ในการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงใหออกประกาศไว ดังน้ี

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง มาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการ ของพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕"
ขอ ๒ ใหใชประกาศนี้ตั้งแตรอบปการประเมิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ เปนตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสาย

วิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. ๒๖๕ ฉบับลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสาย
วิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสาย
วิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๔) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสาย
วิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บรรดาประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้

ขอ ๔ ในประกาศฉบับนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

"สํานักวิชา" หมายความวา สํานักวิชา วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา



-  ๒  -

“พนักงานสายวิชาการ” หมายความวา พนักงานของมหาวิทยาลัยที่ดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

“พนักงานสาย หมายความวา พนักงานสายบริหารวิชาการซึ่งมี

บริหารวิชาการ” ตําแหนงตางๆ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕

และขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ วาดวยการบรหิารงานบุคคล

พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือฉบับปรับปรุงแกไข

เพิ่ีมเติม

“มาตรฐานภาระงาน” หมายความวา ปริมาณงานภาระดานตางๆ ทีี่กําหนด

ใหพนักงานสายวิชาการปฏิบัติ โดยมี

ภาระงานรวมทุกดานตอปเทียบจาก

ระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบป เทากับ

๕๒ สัปดาห สัปดาหละ ๕ วันทําการ

วันละ ๗ ชั่วโมง (ไมนับวันหยุด เสาร

อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) คิดเปน

ชั่วโมงทํางานเต็มรวม ๑,๗๓๐ หนวย

ภาระงานตอป

“หนวยภาระงาน” หมายความวา หนวยนับภาระงานที่เทียบจากชั่วโมง

การปฏบิตังิาน โดยเทียบใหตามลักษณะ

ประเภทของภาระงานในแตละดาน

“รอบประเมิน” หมายความวา ระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปประเมิน   

ตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคมของปที่แลว

ถงึวันที ่๓๐ เดอืนกนัยายนของปปจจุบัน

สําหรับภาระงานสอนใหนับตามป

การศึกษา

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด

คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหเปนที่สุด

ขอ ๖ ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได ใหคณบดีเสนอเหตุผลความจําเปนตอรอง

อธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายใหกํากับดูแลสํานักวิชา พิจารณากอนเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

เปนรายกรณี ภายในตนปประเมิน
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ขอ ๗ การแกไขปรับปรุงประกาศขอหนึ่งขอใด หรือเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ ใหจัดทํา

เปนประกาศมหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
ขอ ๘ พนักงานสายวิชาการจะไดรับการข้ึนเงินเดือนประจําป ตองมีภาระงานหรือคะแนน

ภาระงาน ดังน้ี
(๑) มีภาระงานแตละดาน ไมนอยกวาภาระงานขั้นตํ่า และมีภาระงานรวมทุกดานตอรอบป

ประเมิน ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ หนวยภาระงาน ตามตารางท่ี ๑ ตารางท่ี ๒ ตารางที่ ๓ ตารางที่ ๔ หรือตาราง

ท่ี ๖ แลวแตกรณี หรือ
(๒) มีคะแนนไมนอยกวาคะแนนขั้นตํ่าในแตละดาน และมีคะแนนรวมทุกดานตอรอบป

ประเมิน ไมตํ่ากวา ๗๐ คะแนน ตามตารางที่ ๕
ท้ังน้ี พนักงานสายวิชาการจะตองมีผลงานทางวิชาการเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยภาระ

งานตามเกณฑปกติ ตามตารางท่ี ๑ มีดังนี้    

ตารางท่ี ๑ กรณีปฏิบัติงานครบทุกดานตามเกณฑปกติ และคะแนนผลสําเร็จของงานสวนบุคคล

ภาระงานดาน

คะแนน

(เต็ม)

หนวยภาระงานตอป

(ปดเศษ)

ขั้นตํ่า ขั้นสูง

๑. สอน ๒๐ ๕๐๐ ๗๐๐

๒. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ ๒๐ ๕๐๐ ๗๐๐

๓. บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรืองาน

อ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

๑๐ ๒๐๐ ๓๓๐

รวม ๕๐ ๑,๒๐๐ ๑,๗๓๐

ขอ ๙ พนักงานสายวิชาการที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ สามารถเลือกสัดสวนภาระงานได

๙.๑ พนักงานสายวิชาการ กลุมสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสํานักวิชาอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และมีภาระงานสอน และบริการทางคลินิก สามารถเลือกสัดสวนภาระงานไดตามตารางที่

๒

ตารางท่ี ๒ กรณีของพนักงานสายวิชาการ กลุมสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสํานักวิชาอื่นตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และมีภาระงานสอน และบริการทางคลินิก และคะแนนผลสําเร็จของงานสวนบุคคล

ภาระงานดาน
คะแนน
(เต็ม)

หนวยภาระงานตอป
(ปดเศษ)

ขั้นตํ่า ขั้นสูง

๑. สอน บริการทางคลินิก ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือ

งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

๓๐ ๗๐๐ ๑.๐๓๐

๒. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ ๒๐ ๕๐๐ ๗๐๐

รวม ๕๐ ๑,๒๐๐ ๑,๗๓๐



-  ๔  -

๙.๒ พนักงานสายวิชาการ ของสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สํานักวิชาอื่นๆที่สอน

รายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน รายวิชาปญญาประดิษฐที่สอนใหกับนักศึกษาจํานวนมาก
ท่ีมีภาระงานของรายวิชากลุมนี้ไมตํ่ากวา ๕๐๐ ภาระงาน และสํานักวิชาพยาบาลศาสตรที่มีความขาดแคลน

อาจารยสามารถเลือกสัดสวนภาระงานได ตามตารางท่ี ๓

ตารางท่ี ๓ กรณีพนักงานสายวิชาการ ของสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สํานักวิชาอื่นที่สอนรายวิชา

ศกึษาท่ัวไป รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน และสํานกัวชิาพยาบาลศาสตร และคะแนนผลสําเร็จของงานสวนบุคคล

ภาระงานดาน

คะแนน

(เต็ม)

หนวยภาระงานตอป

(ปดเศษ)

ขั้นตํ่า ขั้นสูง

๑. สอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือ
งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

๓๕ ๘๕๐ ๑,๒๐๐

๒. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ ๑๕ ๓๕๐ ๕๓๐

รวม ๕๐ ๑,๒๐๐ ๑,๗๓๐

๙.๓ อาจารยประจําแหลงฝก มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการเปนผูรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล
และพัฒนางานของสํานักวิชาใหมีมาตรฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตรและไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ มุงเนน

การจัดการเรียนการสอนจากทักษะปฏิบัติในแหลงฝกตางๆ ตามมาตฐานกําหนดตําแหนงที่มหาวิทยาลัย

กําหนด โดยใหปฏิบัติงานและมีสัดสวนคะแนน ตามตารางที่ ๔

ตารางท่ี ๔ กรณีอาจารยประจําแหลงฝก และคะแนนผลสําเร็จของงานสวนบุคคล

ภาระงานดาน
คะแนน
(เต็ม)

หนวยภาระงานตอป
(ปดเศษ)

ขั้นตํ่า ขั้นสูง

๑. สอน บริการวิชาการทางวิชาชีพในแหลงฝกปฏิบัติงานตามที่

หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกําหนด

๓๐ ๗๐๐ ๑,๐๓๐

๒. วิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการและงานสรางสรรค ๒๐ ๕๐๐ ๗๐๐

รวม ๕๐ ๑,๒๐๐ ๑,๗๓๐

๙.๔ พนักงานสายวิชาการประสงคท่ีจะทํางานวิจัยแทนการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใหพนักงานตําแหนงทางวิชาการทําผลงานวิจัยและ
พัฒนาผลงานทางวิชาการทดแทนภาระงานสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ใหมีสัดสวน

คะแนน ตามตารางท่ี ๕
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ตารางท่ี ๕ กรณีสําหรับพนักงานสายวิชาการท่ีประสงคจะปฏิบัติงานวิจัย อยางเดียว

ภาระงานดาน
คะแนน (เต็ม) ปดเศษ

ขั้นตํ่า ขั้นสูง
๑. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ ๕๕ ๘๐
๒. บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ๑๕ ๒๐

รวม ๗๐ ๑๐๐

๙.๕ พนักงานสายวิชาการท่ีตองไปปฏิบัติงานวิจัยแทนการสอน เนื่องจากมีผลการประเมิน
การสอนไมเปนไปตามเกณฑ (โดยมีผลประเมินการสอน นอยกวา ๔.๐๐ สองภาคการศึกษาติดตอกัน หรือ มี
ผลการประเมินการสอนตํ่ากวา ๓.๗๕) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับผลประเมินการสอนของพนักงานตําแหนงทางวิชาการโดยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือฉบับปรับปรุง
แกไขเพ่ิมเติม จะตองทําภาระงาน ตามตารางที่ ๖ โดยยังคงมีคะแนนการประเมินหนวยงาน ๕๐ คะแนน

ตารางท่ี ๖ กรณีสําหรับพนักงานสายวิชาการท่ีตองไปปฏิบัติงานวิจัยแทนงานสอน

ภาระงานดาน
คะแนน
(เต็ม)

หนวยภาระงานตอป
(ปดเศษ)

ขั้นตํ่า ขั้นสูง
๑. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ ๔๐ ๑,๐๐๐ ๑,๔๐๐
๒. บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือ
งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

๑๐ ๒๐๐ ๓๓๐

รวม ๕๐ ๑,๒๐๐ ๑,๗๓๐

๙.๖ พนักงานสายวิชาการท่ีตองไปปฏิบัติงานวิจัยแทนการสอน เนื่องจากมีผลการประเมิน
การสอนไมเปนไปตามเกณฑ (โดยมีผลประเมินการสอนสูงกวา ๓.๗๕ แตตํ่ากวา ๔.๐๐) สามารถสอนได ๑
รายวิชา จะตองปฏิบัติงานวิจัยทดแทนภาระงานสอนที่ขาดหายไปใหครบตามมาตรฐานภาระงานดานภาระงาน
สอน และตองมีภาระงานดานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานภาระงานดานวิจัยดวย โดยยังคงมีคะแนนผลสําเร็จของ
งานสวนบุคคล ๕๐ คะแนน และการประเมินหนวยงาน ๕๐ คะแนน

หลักการคิดหนวยภาระงาน และหลักเกณฑการเทียบคาภาระงานของพนักงานจสายวิชาการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ ภาคผนวก ๑

ขอ ๑๐ กรณีอาจารยชาวตางประเทศ และ อาจารยสัญญาจางชาวไทยผูเกษียณอายุ ใหมี
ภาระงานทางวิชาการ ดังนี้

๑๐.๑ อาจารยชาวตางประเทศสังกัดสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป กรณีขอตกลง
การปฏิบัติงาน (Term of reference) ปฏิบัติงานสอนอยางเดียว ใหคณบดีเปนผูมอบหมายภาระงาน ใหเปน
ไปตามขอตกลง 

๑๐.๒ อาจารยชาวตางประเทศสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ หรือหนวยงานอื่นที่มหาวิทยาลัย
กําหนด กรณีขอตกลงการปฏิบัติงาน (Term of reference) ที่ไมมีภาระงานบริการวิชาการ ทําบุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมหรืองานอ่ืนๆ ใหมีภาระงานสอน ๗๐๐ หนวยภาระงาน และภาระงานวิจัยและพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ ๑,๐๓๐ หนวยภาระงาน
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๑๐.๓ อาจารยสัญญาจางชาวไทยผูเกษียณอายุ สังกัดสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

กรณีขอตกลงการปฏิบัติงาน (Term of reference) ปฏบัิตงิานสอนอยางเดยีว ใหคณบดีเปนผูมอบหมายภาระงาน
ใหเปนไปตามขอตกลง

๑๐.๔ อาจารยสัญญาจางชาวไทยผูเกษียณอายุ สังกัดสํานักวิชา/วิทยาลัยอื่นๆ สามารถทํา
ขอตกลงภาระงานเปนภาระงานสอนและหรือวิจัยตามสัดสวนและจายคาตอบแทนตามสัดสวนได และใหคณบดี

เปนผูมอบหมายภาระงานใหเปนไปตามขอตกลง

๑๐.๕ กรณีนอกจากขอ ๑๐.๑ ถึง ๑๐.๔ ใหมีสัดสวนภาระงานตามขอ ๘ ตารางที่ ๑
ขอ ๑๑ พนักงานสายวิชาการอาจมีภาระงานและผลงานแตกตางจากที่กําหนดในขอ ๙ หรือ

ขอ ๑๐ ได ในกรณีตอไปนี้
๑๑.๑ ดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ หรือผูกํากับดูแลหนวยงาน หรือตําแหนงอื่นที่

มหาวิทยาลัยกําหนด อีกตําแหนงหนึ่ง ใหคิดภาระงานทางวิชาการ ตามสัดสวนของภาระงานแบบเต็มเวลา

ตามตารางท่ี ๗  

ตารางท่ี ๗ สัดสวนคะแนนภาระงานของพนักงานตําแหนงบริหารวิชาการ หรือผูกํากับดูแลหนวยงาน

ตําแหนง คะแนนภาระงาน

-  อธิการบดี ตามหลักเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด

-  รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ  

ศูนย สถาบัน หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 

- ผูชวยอธิการบดี 
- รองผูอํานวยการศูนย สถาบัน

ท่ีมิไดเปนพนักงานสายวิชาการ

บริหารอยางเดียว ๕๐ คะแนน

- รองคณบดี
- รองผูอํานวยการศูนย สถาบัน

- หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาสถานวิจัย 

หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา

 

ใหมีคะแนนภาระงาน ดังนี้
๑. บริหาร ๓๐ คะแนน

๒. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ ๒๐ คะแนน             

    
    ในกรณีรองคณบดี รองผูอํานวยการ หรือหัวหนาสาขาวิชา

ท่ีตองมีภาระงานสอน เพื่อใหมีผูสอนเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ หรือกรณีที่ขาดแคลนผูสอน ใหเสนอ

อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเปนกรณีไป

- ผูชวยคณบดี ใหมีคะแนนภาระงาน ดังนี้ 
๑. บริหาร ๒๐ คะแนน 

๒. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ ๒๐ คะแนน 

๓. สอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ๑๐ คะแนน
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ตําแหนง  คะแนนภาระงาน

       การเทียบสัดสวนคะแนนภาระงานใหเปนไปในหลักการ

เดียวกันกับตําแหนงรองคณบดี รองผูอํานวยการศูนย สถาบัน

หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาสถานวิจัย หรือตําแหนงอื่น

ท่ีเทียบเทา

๑๑.๒ พนักงานสายวิชาการที่พนจากตําแหนงบริหารวิชาการในชวงปแรก หรือผูที่เริ่มปฏิบัติ

งานใหมหรือรายงานตวักลับเขามาปฏบิตังิานในระหวางป อาจมีภาระงานแตกตางจากที่กําหนดไวได ขึ้นอยูกับ
การทําขอตกลงรวมกับคณบดีท่ีสังกัดเปนกรณีไป ซ่ึงจะไดรับการเทียบคาภาระงานตามสัดสวนของระยะเวลาที่

ปฏิบัติงานในรอบปประเมิน

๑๑.๓ กรณีไดรับมอบหมายภาระงานพิเศษจากอธิการบดี
๑๑.๔ พนักงานสายวิชาการที่จะเกษียณอายุการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณใด อาจมี

ภาระงาน ทางวิชาการ ไดดังนี้
(๑) สอน รอยละ ๑๐๐ หรือ

(๒) สอน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ และบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

หรืองานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวารอยละ ๒๐
พนักงานสายวิชาการที่จะเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ใหมีภาระงานทางวิชาการ

ตามวรรคแรก ตองเสนอเรื่องเพ่ือทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการประจําสํานักวิชาหรือ
คณะกรรมการของหนวยงาน แลวแตกรณี

๑๑.๕ พนักงานสายวิชาการของสํานักวิชาแพทยศาสตร กรณีดังตอไปน้ี ใหมีภาระงาน

ทางวิชาการ รอยละ ๑๐๐ ดังนี้
(๑) พนักงานสายวิชาการท่ีมีวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ ที่ไมประสงคทําผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ใหไปปฏิบัติงานบริการทางการแพทยที่ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ภายใตการกํากับดูแลของ

รองผูอํานวยการฝายการแพทย ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

(๒) พนักงานสายวิชาการท่ีเขามาปฏิบัติงานใหมและอยูระหวางรอที่จะไปศึกษา
เพ่ือรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ ใหไป

ปฏิบัติงานที่ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ภายใตการกํากับดูแลของรองผูอํานวยการฝายการแพทย
ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ขอ ๑๒ พนักงานสายวิชาการ ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและ

มีคุณภาพ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และหากพนักงานสายวิชาการผูใดมีภาระงานเปนไปตามเกณฑ
ข้ันสูงจะไดรับคะแนนเต็มในหัวขอผลสําเร็จของงานสวนบุคคล และกรณีมีภาระงานไมถึงขั้นสูงใหคิดคะแนน

ตามสัดสวน
ขอ ๑๓ พนักงานสายวิชาการที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษ ตามอัตราเงินประจําตําแหนง

ทางวิชาการ เพ่ิมอีก ๑ เทา โดยมหาวิทยาลัยจะจายใหครั้งเดียวในเดือนตุลาคมของปงบประมาณถัดไป ตองมี
ผลงานอยางใด อยางหนึ่ง ตามขอ ๑๓.๑ หรือ ๑๓.๒ ดังนี้ 
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๑๓.๑  ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง ตองเปน Full length research article หรือเปน

Review article และไดรับการตีพิมพหรือตอบรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีอยู ในฐานขอมูล Scopus เทานั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑) ตองมีดัชนีคุณภาพวารสาร Quartile ๑ โดยคิดคา Quartile เมื่อผลงาน
ทางวิชาการไดรับการ ตอบรับการตีพิมพเผยแพร

๒) ผลงานมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

๒.๑) บทความที่มีผูประพันธลําดับแรก (First Author) ๑ คน และ
ผูประพันธบรรณกิจ (Corresponding Author) ๒ คนหรือมากกวา พนักงานสายวิชาการที่เปนผูประพันธ

ลําดับแรก (First Author) มีสิทธิ์นําผลงานมาใชเพื่อขอคาตอบแทนพิเศษตามอัตราเงินประจําตําแหนง
ทางวิชาการ เพ่ิมอีก ๑ เทา

๒.๒) บทความที่มีผูประพันธลําดับแรก (First Author) ๒ คนหรือมากกวา

และผูประพันธ บรรณกิจ (Corresponding Author) ๑ คน พนักงานสายวิชาการที่เปนผูประพันธบรรณกิจ
(Corresponding Author) มีสิทธิ์นําผลงานมาใชเพื่อขอคาตอบแทนพิเศษตามอัตราเงินประจําตําแหนง

ทางวิชาการ เพ่ิมอีก ๑ เทา
๒.๓) บทความที่มีผูประพันธลําดับแรก (First Author) ๑ คน และ

ผูประพันธบรรณกิจ (Corresponding Author) ๑ คน พนักงานสายวิชาการที่เปนผูประพันธลําดับแรก

(First Author) หรือผูประพันธบรรณกิจ (Corresponding Author) มีสิทธิ์นําผลงานมาใชเพื่อขอคาตอบแทน
พิเศษตามอัตราเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เพิ่มอีก ๑ เทา

๒.๔) กรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดจายคาตอบแทนพิเศษแลว เมื่อหัวหนา
สถานวิจัยประจําสํานักวิชาตรวจสอบบทความวิจัยและรับรองโดยคณบดีแลว และ พบวาบทความไมอยูในฐาน

ขอมูล Scopus มหาวิทยาลัยจะเรียกเงินคืนหรือหักเงินคืนจากเงินเดือน
บทความท่ีนํามาขอรับคาตอบแทนพิเศษตามอัตราเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เพิ่มอีก

๑ เทา แลว ไมสามารถนํามาใชขอรับคาตอบแทนพิเศษตามอัตราเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เพิ่มอีก

๑ เทาไดอีก
ผูประพนัธลําดบัแรก (First Author) หมายถึง ผูท่ีมีชื่อในผลงานวิชาการเปนชื่อแรก รับผิดชอบ

การ ทําผลงานวิชาการและเขียนตนฉบับ (Manuscript) ชิ้นนั้นดวยตนเอง
ผูประพนัธบรรณกจิ (Corresponding Author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบ

ในการเผยแพรผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ใหเกิดการถายทอดเปนเรื่องราวแสดงใหเห็นถึงคุณคา

ทางวิชาการที่ประกอบดวย การแสดงขอมูล หลักฐาน ขอคิดเห็น และประสบการณ รวมทั้งทําหนาที่รับผิดชอบ
กับบรรณาธิการ

๑๓.๒  ผลงานทางวิชาการ ประเภทตํารา หรือหนังสือฉบับสมบูรณที่มีองคประกอบเปนไป
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย หรือ ก.พ.อ. กําหนด และผานการประเมินคุณภาพเพื่อขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ หรือไดรับการตีพิมพเผยแพรโดยสํานักพิมพท่ีมี peer review ทีค่ณะกรรมการระดบัมหาวทิยาลยัแตง

ตัง้  



-  ๙  -

ผลงานตามขอ ๑๓.๑ และขอ ๑๓.๒ มีเงื่อนไข ดังนี้

(๑) ตองลงทะเบียนกับสถาบันสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนเลิศ
(๒) ตองไดรับการตอบรับการตีพิมพหรือตีพิมพเผยแพร ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ฐานขอมูล Scopus ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ในรอบปประเมิน
(๓) ผลงานทางวิชาการ ตามขอ ๑๓.๑ ท่ีไมเคยนํามาใชรับคาตอบแทนพิเศษ นํามาใชรับ

คาตอบแทนพิเศษ ในรอบปประเมินถัดไปได ภายใน ๒ ป นับถึงวันสุดทายของรอบปประเมินปจจุบัน

(๔) ผลงานทางวิชาการ ตามขอ ๑๓.๒ นํามาใชรับคาตอบแทนพิเศษได ในรอบปประเมิน
ถัดไป แตตองเปนผลงานท่ีมีสัดสวนการมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐

การจายคาตอบแทนพิเศษใหเทียบตามสัดสวนระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในรอบป
ประเมิน กรณีผูดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ ที่รับเงินเดือนแบบเหมาจายไมสามารถขอรับคาตอบแทนพิเศษ

ตําแหนงทางวิชาการ เพ่ิมอีก ๑ เทาได ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความ รูปแบบ

การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๓.๒  ใหเปนไปตามเอกสารแนบทาย
ประกาศฉบับน้ี ภาคผนวก ๒

ขอ ๑๔ การเทียบคาภาระงานและผลงานอื่นที่มิไดกําหนดไวตามประกาศฉบับนี้ หรือ
การกําหนดหนวยภาระงานไวในลักษณะ “ไมเกิน” นั้น ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําสํานักวิชาไดตามความเหมาะสม

ขอ ๑๕ หากพนักงานสายวิชาการปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ตามประกาศ ฉบับน้ี หรือใชความรูความสามารถไมถึงเกณฑ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๖ การปฏิบัติงานบริการทางการแพทย ใหกับโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ หรือโรงพยาบาลสัตวของมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลทันตกรรม หรือศูนยรวมผลิตแพทย หรือ
สถานพยาบาลอ่ืนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สามารถนําไปทดแทนภาระงานสอนไดเฉพาะในชวงระยะเวลา

ท่ียังไมมีการเรียน การสอนชั้นคลินิก ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีหลักเกณฑการคิดหนวยภาระงาน

ของพนักงาน สายวิชาการท่ีปฏิบัติงานบริการทางการแพทย ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับน้ี ภาคผนวก
กรณีอาจารยใหมท่ีสํานักวิชาเห็นวาตองเพิ่มประสบการณทางคลินิกใหสามารถนําภาระงาน

บริการทางการแพทย/ทางคลินิกไปทดแทนงานสอนได  



-  ๑๐  -

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๙ ธ.ค. ๖๕ เวลา  ๑๔:๓๔:๒๑  Personal PKI-LN

Signature Code : CgBVc-EtTu3-IOWGw-3trOZ
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1. หลักการคิดจ านวนหน่วยภาระงาน คิดจากจ านวนชั่วโมงปฏิบัติงาน และเทียบเป็น “หน่วยภาระงาน”  
          2. จ านวนหน่วยภาระงานที่ปฏิบัติ ก าหนดตามสัดส่วนให้มีความเหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติงานของ    
              แตล่ะกลุ่มส านักวิชา และก าหนดเป็นหน่วยภาระงานขั้นต่ า คิดจากร้อยละ 70 ของภาระงานขั้นสูง และ 
              ใช้หลักปัดเศษ 
          3. หลักเกณฑ์การเทียบค่าภาระงานของพนักงานสายวิชาการในแต่ละด้าน ดังนี้ 
                                 

๑.  ภาระงานสอน หมายถึง งานสอนในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งระดับ   
     ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยครอบคลุมทั้งการสอนบรรยาย สอน
ปฏิบัติการ สัมมนา นิเทศสหกจิศึกษา  โครงงานพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์  และวิทยานิพนธ์    

  
    ๑.๑  งานสอนรายวิชาบรรยาย 
                 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
                 - สอน 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมง  มีค่าหน่วยภาระงานเท่ากับ (1)+(2)+(3) กรณีสอนซ้ า                     
                   ในรายวิชาเดิม ในภาคการศึกษาเดียวกัน สอน 1 หน่วยกิต มีค่าหน่วยภาระงานเท่ากับ (2)+(3)     

  ตารางภาคผนวกที่ 1 การเทียบภาระงานสอนรายวิชา 
 

งาน หน่วยภาระงาน 
(1) การเตรียมสอน 0.5 
(2) การสอน 1.0 
(3) การตรวจงานและการประเมินผล     0.017 x จ านวนนักศึกษา 

(หากมีค่าน้อยกว่า 0.5  คิดให้เท่ากับ 0.5 หน่วยภาระ
งาน) 

หมายเหตุ  0.017 มาจาก 0.5 หน่วยภาระงาน หารด้วยจ านวนนักศึกษา 30 คนต่อกลุ่ม 
              ซึ่งเป็นขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสมตามนโยบายการจัดชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย  

  
  - เอกสารประกอบการสอน และการคุมสอบ เป็นภาระงานในการสอนอยู่แล้ว ไม่สามารถนับเป็นภาระงานเพิ่มได้   
 
 
 

ภาคผนวก  1           
หลักการคิดหน่วยภาระงาน  และหลักเกณฑ์การเทียบค่าภาระงานของพนักงานสายวิชาการ  
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1.2 งานสอนรายวิชาปฏิบัติการ 
     ระดับปริญญาตรี 

1)  กรณีเป็นหัวหน้าปฏิบัติการและด าเนินการจัดการปฏิบัติการและประเมินผลการเรียนรู้ 
    ของการปฏิบัติการนั้น ๆ และมีภาระงานดังต่อไปนี้ 

1.1 เตรียมคู่มือและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ ออกแบบการด าเนินการปฏิบัติการ      
                         เตรียมความพร้อมการท าการปฏิบัติการ เช่น ทดสอบปฏิบัติการล่วงหนา้ เตรียมความพร้อม 
                         ทีมอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมควบคุมปฏิบัติการ ให้ค าแนะน าในการ talk lab  
                         กับนักศึกษาล่วงหน้า และ 

1.2 สอนปฏิบัติการในชั่วโมงปฏิบัติการ และ 
1.3 ประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และการตรวจรายงาน ผลการทดลองหรือผลิตภัณฑ์    
  หรือชิ้นงาน ในชั่วโมงปฏิบัติการรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และ  

1.4 การคุมสอบปฏิบัติการ 
 หัวหน้าปฏิบัติการและด าเนินการจัดการปฏิบัติการที่มีภาระงานครบตามข้อ 1.1 ถึง 1.4 ให้คิด

ภาระงานเหมือนการสอนบรรยาย 
2) กรณีเป็นผู้ร่วมสอนปฏิบัติการ โดยควบคุมปฏิบัติการในชั่วโมง ปฏิบัติการ ให้เทียบค่าภาระงาน

ดังนี้ 
สอนปฏิบัติการ ๑ หน่วยกิต จ านวน 3 ชั่วโมง เท่ากับ  3 หน่วยภาระงาน กรณีสอนซ้ าให้คิด

แบบเดียวกัน 
 

1.3  งานประสานงานรายวิชาบรรยาย รายวิชาปฏิบัติการ สัมมนา และ โครงงาน วิจัย  
ระดับปริญญาตรี 

1. ภาระงานของผู้ประสานรายรายวิชา บรรยายและรายวิชาปฏิบัติการ มีภาระงานดังนี้  
1.1  เตรียม มคอ. 3 และ เปิดรายวิชา  
1.2  ประสานและจัดหาผู้สอนในรายวิชา  
1.3  จัดประชุมผู้สอนเพ่ือวางแผนการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผลการสอนในรายวิชาที่

รับผิดชอบ 
1.4  ประชุมผู้สอนเตรียมการสอบกลางภาค หรือ ติดตามผลสอบย่อย การวัดประเมินผลในรูปแบบอ่ืนๆ

ตามแผนที่ก าหนดไว้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1.5  ประชุมผู้สอนเตรียมการสอบปลายภาค หรือ การวัดและประเมินผลปลายภาคในรูปแบบอ่ืนๆ ตาม

แผนที่ก าหนดไว้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
1.6  ประชุมร่วมกับผู้สอนเพ่ือประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนร่วมกับผู้ สอนและ

ส่งผลการเรียนแก่หลักสูตร/สาขา เพ่ือด าเนินการต่อไป  
1.7  ภาระอ่ืนๆ ที่สาขา/หลักสูตรก าหนดให้สอดคล้องกับบริบทของสาขาโดยเทียบเคียงได้กับภาระงาน

ตามท่ีระบุข้างต้น 
 

2. ภาระงานของผู้ประสานงานรายวิชาสัมมนา มีภาระงานดังนี้  
2.1  จัดท า มคอ. 3 และ แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.2  ประสานอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเสนอหัวข้อสัมมนา  
2.3  ประสานให้นักศึกษาเลือกหัวข้อสัมมนา/อาจารย์ที่ปรึกษา  
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2.4  ประสานที่ปรึกษาและกรรมการสอบ ช่วงเวลาการสอบ และ ส่งรายงาน และ คะแนน/เกรด  
2.5  ประสานและด าเนินการจัดการสอบรายวิชาสัมนา  
2.6  รวบรวมคะแนน ประเมินผล และเกรด เพ่ือพิจารณาในหลักสูตร/สาขาวิชา   
2.7  ภาระอ่ืนๆ ที่สาขาก าหนดให้สอดคล้องกับบริบทของสาขาโดยเทียบเคียงได้กับภาระงานตามท่ีระบุ

ข้างต้น 
 

3.  ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงาน วิจัย มีภาระงานดังนี้  
3.1 จัดท า มคอ. 3 และ แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง   
3.2 ประสานอาจารย์ผู้สอนเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน  
3.3 ประสานให้นักศึกษาเลือกหัวข้อโครงงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา  
3.4 ประสานติดตามความก้าวหน้าและจัดการสอบโครงร่างโครงงาน  
3.5 ประสานการประเมินผลการสอบโครงร่าง เพ่ือพิจารณาในหลักสูตร/สาขาวิชา  
3.6 ประสานติดตามการรายงานความก้าวหน้าการจัดท าโครงงาน  
3.7 ประสานและจัดการสอบป้องกันโครงงาน   
3.8 รวบรวมคะแนน ประเมินผล และตัดเกรดรายวิชาโครงงาน เพื่อพิจารณาในหลักสูตร/สาขาวิชา 
3.9 . ภาระอ่ืนๆ ที่สาขาก าหนดให้สอดคล้องกับบริบทของสาขาโดยเทียบเคียงได้กับภาระงานตามท่ีระบุ

ข้างต้น 
 

4. การคิดภาระงานผู้ประสานงานรายวิชาบรรยาย ปฏิบัติการ สัมมนา โครงงาน และ วิจัย ระดับปริญญาตรี 
4.1 ฐานคิด 

1. ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย 1 วัน/สัปดาห์ ดังนั้น 1 ภาคการศึกษา ผู้ประสานงานรายวิชา
จะมีภาระงาน 12 ภาระงาน 

2. ผู้ประสานรายวิชาที่มีผู้สอนไม่เกิน 3 คน (2-3 คน) คิดภาระงานให้ 12 ภาระงาน  
3. รายวิชาที่มีผู้สอน 4 คน ขึ้นไป เพ่ิมภาระงานให้ ผู้ประสาน 0.5 ภาระงานต่อผู้สอนที่เพ่ิมขึ้น 1 คน 
4. เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้ จัดการเรียนกลุ่มเล็ก มีนักศึกษาไม่เกิน 40 คนต่อกลุ่ม ดังนั้น

การมีผู้สอน 3 คนจะคิดจ านวนนักศึกษาให้ไม่เกิน 120 คน 
5. ดังนั้นผู้สอน 2-3 คน นักศึกษา 120 จะได้ ภาระงาน 12 ภาระงาน  
6. จาก ข้อ 5  นักศึกษา 120 คน เมื่อคิดภาระงานต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 12/120 เท่า กับ 0.1 
7. ถ้านักศึกษาเพ่ิมขึ้นจาก 120 คน คิดภาระงานให้ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ิมจากการเพ่ิมนักศึกษา 1 

คนเป็น 20% ของภาระงานต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 0.2x0.1 เท่ากับ 0.02 
8. ถ้า ก าหนดให้ X คือจ านวนผู้สอน และ X ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 4 และ ก าหนดให้ Y คือ จ านวน

นักศึกษาและ Y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 120 คน และจากฐานคิดที่ผู้ประสานงาน 2-3 คน 
นักศึกษาไม่เกิน 120 คน คิดภาระงานให้ 12 หน่วยภาระงาน จะสามารถค านวณภาระงานในกรณี
ที่ผู้สอนมากกว่า 3 คน และ นักศึกษามากกว่า 120 คน ได้ดังนี้ 

ภาระงานผู้ประสานรายวิชา = 12+0.5(X-3)+0.02(Y-120)  เมื่อ X คือ จ านวนผู้สอน (X มากกว่า
หรือเท่ากับ 3) และ Y คือจ านวนนักศึกษา (Y มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คน) 
ตัวอย่างเช่น  

ผู้สอน 3 คน  นักศึกษา 120  คน ภาระงานเท่ากับ 12+0.5(3-3)+0.02(120-120) เท่ากับ 
12ภาระงานต่อรายวิชา 
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ผู้สอน 4 คน  นักศึกษา 160  คน ภาระงานเท่ากับ 12+0.5(4-3)+0.02(160-120) เท่ากับ 
13.3 ภาระงานต่อรายวิชา 

ผู้สอน 10 คน  นักศึกษา 400 คน  ภาระงานเท่ากับ 12+0.5(10-3)+0.02(400-120) 
เท่ากับ 21.1 ภาระงานต่อรายวิชา 

ผู้สอน 15 คน  นักศึกษา 200 คน ภาระงานเท่ากับ 12+0.5(15-3)+0.02(200-120) 
เท่ากับ 19.6 ภาระงานต่อรายวิชา 

10.  รายวิชาที่มีผู้ประสานงานรายวิชา ไม่เกิน 2 คน ได้ภาระงานเท่ากันทั้ง 2 คน และเท่ากับภาระ
งานที่ค านวณได้ 

11. รายวิชาที่มีผู้ประสานงานรายวิชา 3 คนข้ึนไป ให้แบ่งภาระงานตามสัดส่วนและไม่เกินภาระงาน
ที่ค านวณได้  

12.ในกรณีที่ผู้ประสานงานรายวิชาเป็นผู้สอนด้วย จะได้ภาระงานทั้งในส่วนของผู้ประสานงานและ 
  ผู้สอน โดยแยกค านวณตามภาระงานที่ก าหนด 

 
          1.4  อาจารย์ท่ีปรึกษา และกรรมการสอบรายวิชาสัมมนา ระดับปริญญาตรี 
                   1) อาจารย์ที่ปรึกษา  1 หัวข้อ   เทียบให้ 4 หน่วยภาระงาน 
                   2) กรรมการสอบ     1 หัวข้อ   เทียบให้ 2 หน่วยภาระงาน      

 
1.5 งานสหกิจศึกษา (นิเทศและประเมินผล) 

                  - การนิเทศและประเมินผลสหกิจศึกษา เทียบให้ 7 หน่วยภาระงานต่อสถานประกอบการ 
                            - ส าหรับสถานประกอบการที่มีโครงงานวิจัยหรือโครงงานพิเศษ ให้เพิ่มภาระงานการตรวจรายงาน 
                              ฉบับสมบูรณ์ให้ 3 หน่วยภาระงานต่อโครงการ 

                 - กรรมการประเมินผลสหกิจศึกษา เทียบให้ตามชั่วโมงท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับวันเดินทาง) 
 
           1.6 ทัศนศึกษา 

    รายวิชาที่มีการน านักศึกษาไปทัศนศึกษา เทียบให้ 7 หน่วยภาระงานต่อวัน (ไม่นับวันเดินทาง) 
 
 1.7 โครงงาน วิจัย หรือปัญหาพิเศษ (ระดับปริญญาตรี) 

      ให้เทียบค่าภาระงานที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามแผนการเรียนของหลักสูตร โดยมีภาระงานดังนี้  
1) โครงงานระดับปริญญาตรี คิดภาระงานให้ 24 หน่วยภาระงานต่อหัวข้อ ต่อปีการศึกษา  
กรณีเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก แบ่งภาระงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมตามสัดส่วนที่ระบุในค าสั่งการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา  
 2) กรรมการสอบโครงงาน คิดภาระงานให้ 4 หน่วยภาระงานต่อหัวข้อ 

 
 1.8 ภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา  
 1.8.1 การค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ 
 ให้เทียบค่าภาระงานที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามแผนการเรียนของหลักสูตร โดยมีภาระงานดังนี้  
 1) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์หลัก คิดภาระงานดังนี้ 
 12 หน่วยภาระงาน ต่อนักศึกษาในที่ปรึกษา 1 คน ต่อภาคการศึกษาระบบไตรภาค หรือ 
 18 หน่วยภาระงาน ต่อนักศึกษาในที่ปรึกษา 1 คน ต่อภาคการศึกษาระบบทวิภาค 
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 2) การเทียบภาระงานให้คิดเฉพาะภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ไม่
เกิน 3 ภาคการศึกษาระบบไตรภาค หรือ ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาระบบทวิภาค 
 3) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ร่วม ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระหรือสารนิพนธ์หลัก แบ่งภาระงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ร่วมตามสัดส่วนที่
ระบุในค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ 
 4) ประธานและกรรมการสอบโครงร่างและสอบป้องกันการค้นคว้าอิสะหรือสารนิพนธ์  คิดภาระ
งานให้ 10 หน่วยภาระงานต่อหัวข้อ 
 5) ผู้ประสานงานรายวิชาการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์  คิดภาระงานดังนี้ 
 รายวิชามีผู้สอน 2-5 คน คิดภาระงานให้ไม่เกิน 8 หน่วยภาระงานต่อวิชา 
 รายวิชามีผู้สอน 6-10 คน คิดภาระงานให้ไม่เกิน 15 หน่วยภาระงานต่อวิชา 
 รายวิชามีผู้สอน 11-20 คน คิดภาระงานให้ไม่เกิน 20 หน่วยภาระงานต่อวิชา 
 รายวิชามีผู้สอน 21-30 คน คิดภาระงานให้ไม่เกิน 25 หน่วยภาระงานต่อวิชา 
 รายวิชามีผู้สอนมากกว่า 30 คน คิดภาระงานให้ไม่เกิน 30 หน่วยภาระงานต่อวิชา 
 กรณีมีผู้ประสานงานรายวิชามากกว่า 1 คน ให้คิดภาระงานตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม และไม่เกิน
ภาระงานรวมของรายวิชานั้น 
 
 1.8.2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ให้เทียบค่าภาระงานที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามแผนการเรียนของหลักสูตร โดยมีภาระงานดังนี้  
 1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คิดภาระงานดังนี้ 
 24 หน่วยภาระงาน ต่อนักศึกษาในที่ปรึกษา 1 คน ต่อภาคการศึกษาระบบไตรภาค หรือ 
 36 หน่วยภาระงาน ต่อนักศึกษาในที่ปรึกษา 1 คน ต่อภาคการศึกษาระบบทวิภาค 
 2) การเทียบภาระงานให้คิดเฉพาะภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว 
ดังนี้ 
 ระดับปริญญาโท ให้คิดภาระงานได้ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาระบบไตรภาค หรือ ไม่เกิน 4 ภาค
การศึกษาระบบทวิภาค 
 ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 2.1 ให้คิดภาระงานได้ไม่เกิน 9 ภาคการศึกษาระบบไตรภาค 
หรือ ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาระบบทวิภาค 
 ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 และ 2.2 ให้คิดภาระงานได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาระบบไตรภาค 
หรือ ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาระบบทวิภาค 
 3) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แบ่งภาระงาน
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตามสัดส่วนที่ระบุในค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 4) ประธานและกรรมการสอบโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คิดภาระงานให้ 15 หน่วย
ภาระงานต่อหัวข้อ 
 5) ผู้ประสานงานรายวิทยานิพนธ์ คิดภาระงานดังนี้ 
 รายวิชาที่มีผู้สอน 2-5 คน     คิดภาระงานให้ไม่เกิน 8 หน่วยภาระงานต่อวิชา 
 รายวิชาที่มีผู้สอน 6-10 คน        คิดภาระงานให้ไม่เกิน 15 หน่วยภาระงานต่อวิชา 
 รายวิชาที่มีผู้สอน 11-20 คน   คิดภาระงานให้ไม่เกิน 20 หน่วยภาระงานต่อวิชา 
 รายวิชาที่มีผู้สอน 21-30 คน   คิดภาระงานให้ไม่เกิน 25 หน่วยภาระงานต่อวิชา 
 รายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 30 คน   คิดภาระงานให้ไม่เกิน 30 หน่วยภาระงานต่อวิชา 
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 กรณีมีผู้ประสานงานรายวิชามากกว่า 1 คน ให้คิดภาระงานตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม และไม่เกิน
ภาระงานรวมของรายวิชานั้น 
 
 1.8.3 การน าภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักไปทดแทนภาระงานวิจัยและพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ   
 1) ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถน าไปทดแทนภาระ
งานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการได้ไม่เกิน 350 หน่วยภาระงาน หรือ 10 คะแนนต่อปี ของภาระงานวิจัย
และพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่สามารถน าไปใช้ทดแทนได้ ต้อง 
 1.1) เป็นภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตร 
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ 
 1.2) เป็นภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
 
แบบ 1.1 และ 2.1 ระบบไตรภาค  
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ เกินภาคการศึกษาที่  5 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 9 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 
แบบ 1.2 และ 2.2 ระบบไตรภาค 
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ เกินภาคการศึกษาที่  6 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 12 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 
แบบ 1.1 และ 2.1 ระบบทวิภาค  
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ เกินภาคการศึกษาที่  3 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่  6 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 
แบบ 1.2 และ 2.2 ระบบทวิภาค 
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ เกินภาคการศึกษาที่  4 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 8 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 2) ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถน าไปทดแทน  
ภาระงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการได้ไม่เกิน 175 หน่วยภาระงาน หรือ 5 คะแนนต่อปี ของภาระ
งานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่สามารถน าไปใช้ทดแทนได้ ต้อง 
 2.1) เป็นภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ 
 2.2) เป็นภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
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ระบบไตรภาค  
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ เกินภาคการศึกษาที่  4 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 6 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 
ระบบทวิภาค  
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ เกินภาคการศึกษาที่  3 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 4 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 3) สามารถน าภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทั้งในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทมารวมกัน
เพ่ือทดแทนภาระงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการได้ แต่ทดแทนได้ไม่เกิน 350 หน่วยภาระงาน หรือ  
10 คะแนนต่อปี ของภาระงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
  
 4) ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่น าไปทดแทนต้องน าภาระงานทั้งหมดที่ได้จากนักศึกษา  
ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข โดยไม่สามารถแบ่งบางส่วนของภาระงานไปทดแทนได้ เช่น ภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข 1 คน เท่ากับ 72 หน่วยภาระงาน ต้องน าไปทดแทน
ภาระงานวิจัยและพัมนาผลงานทางวิชาการท้ัง 72 หน่วยภาระงาน เป็นต้น 
 
หมายเหตุ: ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่น าไปทดแทนภาระงานวิจัยและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
แล้ว ไม่สามารถน าไปทดแทนภาระงานการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ 
 
 1.8.4 การน าภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักไปทดแทนภาระงานบริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 1) ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถน าไปทดแทนภาระ
บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ไม่เกิน 330 หน่วยภาระงานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่สามารถน าไปใช้ทดแทนได้ ต้อง 
 1.1) เป็นภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตร 
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ 
 1.2) เป็นภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
แบบ 1.1 และ 2.1 ระบบไตรภาค  
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่ างวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ เกินภาคการศึกษาที่  5 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 9 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 
แบบ 1.2 และ 2.2 ระบบไตรภาค 
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่ าน ไม่ เกินภาคการศึกษาที่  6 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 12 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 



 
 

8 

แบบ 1.1 และ 2.1 ระบบทวิภาค  
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ เกินภ าคการศึกษาที่  3 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 6 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 
แบบ 1.2 และ 2.2 ระบบทวิภาค 
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ เกินภาคการศึกษาที่  4 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 8 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 2) ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถน าไปทดแทน  
ภาระงานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ไม่เกิน 165 หน่วยภาระงานบริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่สามารถน าไปใช้ทดแทนได้ ต้อง 
 2.1) เป็นภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตร 
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ 
 2.2) เป็นภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
ระบบไตรภาค  
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ เกินภาคการศึกษาที่  4 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 6 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 
ระบบทวิภาค  
 นักศึกษาต้องสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ เกินภาคการศึกษาที่  3 นับตั้ งแต่ 
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 4 นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  
 3) สามารถน าภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทั้งในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทมารวมกัน
เพ่ือทดแทนภาระงานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ แต่ทดแทนได้ไม่เกิน 330 หน่วยภาระงาน
บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4) ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่น าไปทดแทนต้องน าภาระงานทั้งหมดที่ได้จากนักศึกษา  
ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข โดยไม่สามารถแบ่งบางส่วนของภาระงานไปทดแทนได้ เช่น ภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข 1 คน เท่ากับ 72 หน่วยภาระงาน ต้องน าไปทดแทน
ภาระงานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง 72 หน่วยภาระงาน เป็นต้น 
 5) การน าภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักไปทดแทนภาระงานตามข้อ 1.8.3 และ 1.8.4  
ให้ทดแทนในปีงบประมาณที่ประเมินเท่านั้น  
 
หมายเหตุ: ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่น าไปทดแทนภาระงานการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมวิจัยแล้ว ไม่สามารถน าไปทดแทนภาระงานวิจัยและการพัฒนาผลงานทางวิชาการได้ 
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1.9 การสอนที่ผู้เรียนเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์  
        การสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ที่ผู้เรียนเรียนบนบทเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองและผู้ สอนจัด 

การเรียนการสอนในห้องเรียนเพ่ิมเติมหรือบางส่วน เช่น การสอนผ่านระบบ MOOCs ให้คิดภาระงานตามสัดส่วน
การจัดการเรียนการสอนจริง 
 
หมายเหตุ   การเทียบค่าภาระงานสอนลักษณะอ่ืน เช่น การสอนตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 
เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning: PBL) หรือการเรียนรู้  โดยใช้กรณีศึกษา 
(case-based learning: CBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (project-based learning)  ห้องเรียนอัจฉริยะ 
(smart classroom) การสอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น รวมทั้ง การสอนตามรูปแบบของวิชาเฉพาะทาง เช่น  
design studio, bedside teaching, community teaching หรือการสอนในคลินิก หรือการสอนตามรูปแบบอ่ืน 
ที่มหาวิทยาลัยหรือส านักวิชาก าหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณบดี โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชา     

 

         การคิดภาระงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ คิดคะแนน โดยเทียบเท่า 20 คะแนน เป็น 700 
หน่วยภาระงาน  
 
๒.๑  ผลงานทางวิชาการ 
                  การเทียบค่าผลงานทางวิชาการ 

1) ผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง  
(1.1) ต้องเป็น Full length research  article หรือ Review article ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือ 
ตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ 

(1.2) เป็นผลงานในรอบปีประเมิน หรือ 
(1.3) เป็นผลงานที่ไม่เคยน ามาขอรับการประเมิน 

                  ผลงานตามวรรคหนึ่ง น ามาขอรับการประเมินในปีถัดไปได้ ภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของรอบปี
ประเมินปัจจุบัน 
                                                      
                เกณฑ์การให้คะแนนผลงานทางวิชาการตาม 1) ให้เทียบตามตารางภาคผนวกท่ี 2 ดังนี้ 
ตารางภาคผนวกที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนผลงานทางวิชาการประเภท Full length research  article  
                           หรือ Review article 
Quartile (Q) คะแนน ส าหรับ Full length research article หรือ Review article 

first author 
 

corresponding author co-author (ร้อยละการมีส่วนร่วมและคะแนน) 
ร้อยละ 40-

49  
ร้อยละ 30-

39 
ร้อยละ 20-

29 

๒.  ภาระงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ หมายถึง ภาระงานการผลิตผลงานอันเกิดจากการศึกษา 
     ค้นคว้าอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย  และการพัฒนางานทางวิชาการ เช่น ต ารา   
      หนังสือ บทความทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
     (หมายเหตุ : ค านิยามของผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ภาคผนวก 2)   
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Q1 20 20 18 16 14 
Q2 16 16 12 10 8 
Q3 10 10 7 5 0 
Q4 7 7 5 0 0 

หมายเหตุ   ร้อยละการมีส่วนร่วมของ Co-author ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานวิจัย 
               โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถานวิจัย 
               ให้คิดค่า Quartile เมื่อผลงานทางวิชาการได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่       

 
                2) ผลงานทางวิชาการ เช่น letter/ communication, research note, technical note ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus  

 - ระดับ Quartile 1   เทียบค่าภาระงานให้ 16 คะแนนต่อเรื่อง 
 - ระดับ Quartile 2   เทียบค่าภาระงานให้ 10 คะแนนต่อเรื่อง 
 - ระดับ Quartile 3 และ 4    เทียบค่าภาระงานให้ 5    คะแนนต่อเรื่อง 

 โดยคิดค่า Quartile เมื่อผลงานทางวิชาการได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ และต้องเป็นผลงาน 
ในรอบปีประเมิน หรือเป็นผลงานที่ไม่เคยขอรับการประเมินมาก่อนน ามาขอรับการประเมินในปีถัดไปได้ (ภายใน  
2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของรอบปีประเมินปัจจุบัน) การเทียบคะแนนคิดให้ตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของหัวหน้าสถานวิจัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถานวิจัย 
                3) ผลงานประเภทต ารา หรือหนังสือ ฉบับสมบูรณ์ ที่มีองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และผ่าน
การประเมินคุณภาพเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ที่มี  peer 
review ที่คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  เทียบค่าภาระงานให้ 20 คะแนนต่อเล่ม (เทียบตามสัดส่วน
การมีส่วนร่วม)  
 4) Book chapter ของต ารา หรือหนังสือที่มีองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ  ก.พ.อ. และผ่านการ
ตีพิมพ์เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ที่มี peer review เทียบค่าภาระงานให้ 4 คะแนนต่อบท  เทียบคะแนนตามสัดส่วน
การมีส่วนร่วม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานวิจัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถานวิจัย 
                5) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย เทียบค่าคะแนนให้ 20 คะแนน 
เทียบคะแนนตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานวิจัยโดยได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการประจ าสถานวิจัย 
 6) ผลงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามเกณฑ์และการเผยแพร่ และ
การประเมินคุณภาพ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในภาคผนวก 4  
 คุณภาพระดับดมีาก    เทียบภาระงานให้ 20 คะแนนต่อเรื่อง 
 คุณภาพระดับดี    เทียบภาระงานให้ 16 คะแนนต่อเรื่อง 
 คุณภาพต้องปรับปรุง  ไม่สามารถน ามาเทียบภาระงานได้  
 เทียบคะแนนตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานวิจัยโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถานวิจัย 
 

หมายเหตุ: ผลงานทางวิชาการตาม 1) และ 2) เมื่อหัวหน้าสถานวิจัยประจ าส านักวิชาตรวจสอบและรับรอง
โดยคณบดีแล้ว และ พบว่าบทความไม่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนผลการประเมินและ
มหาวิทยาลัยจะเรียกเงินคืนหรือหักเงินคืนจากเงินเดือน 
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2.2 ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น  
  พนักงานสายวิชาการจะได้คะแนนการประเมินผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นได้ไม่เกิน 10 คะแนน   

ประเภทและลักษณะผลงาน การเทียบค่าภาระงานให้เป็นไปตามตารางภาคผนวกที่ 3 ให้อยู่ใน                 
ดุลยพินิจของหัวหน้าสถานวิจัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถานวิจัย 

 
ตารางภาคผนวกที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น  

  ประเภทและลักษณะผลงาน เทียบค่าภาระงานให้ 
1. ผลงานสร้างสรรค์ (เทียบตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม) 
    1.1 หนังสือรวมบทกวี หนังสือรวมเรื่องสั้น นวนิยาย 
          หนังสือรวมความเรียง หนังสือรวมความเรียงสารคดี 
          บทละคร บทโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ บทวิทยุ   

 
  6 คะแนนต่อชิ้น  

 
   

    1.2 ภาพถ่าย   
 รวมเล่มตีพิมพ์ หรือ จัดนิทรรศการ 

4 คะแนนต่อชิ้น 
   

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการศึกษา เช่น บทเรียนออนไลน์  
    MOOC  (เทียบตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม) การออกแบบและพัฒนา 
    ระบบสารสนเทศ     

 
  6 คะแนนต่อชิ้น/บท 

3. อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการจดทะเบียน 
    ในประเทศไทย (เทียบตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

 
 

    3.1 อนุสิทธิบัตร 8 คะแนนต่อชิ้น 
    3.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
          ที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย 

4 คะแนนต่อชิ้น 

4. งานออกแบบ (เทียบตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม)   
    4.1 งานออกแบบ วางแผน วางผังและสิ่งประดิษฐ์  

 
2 คะแนนต่อชิ้น 

    4.2 งานออกแบบที่มีกระบวนการวิเคราะห์ความเป็นได้ของโครงการ     
          การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปทางเลือกอย่างมีกระบวนการ และหรือ 
          มีการจัดท ารายละเอียดโครงการอย่างเป็นระเบียบแบบแผน 

4 คะแนนต่อชิ้น 

5. การผลิตภาพยนตร์สารคดี หรือภาพยนตร์สั้น หรือรายการวิทยุ หรือ 
    รายการโทรทัศน์ หรือวิดีทัศน์  (เทียบตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม)  

  6 คะแนนต่อชิ้น 
 

6. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (social engagement)  
   ที่มีการลงทะเบียนกับศูนย์บริการวิชาการและต้องสอดคล้องกับภารกิจ    
   ด้าน Impact ranking ของมหาวิทยาลัย  
   (เทียบตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม)  

8 คะแนนต่อโครงการ 
 

7. บทความทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพ 
    ก าหนด  (เทียบตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม) คิดคะแนนรวมจากบทความ 
    ทางวิชาการทุกชิ้น ได้ไม่เกิน 5 คะแนนต่อปีประเมิน  

5 คะแนนต่อชิ้น 

หมายเหตุ 
1) ผลงานในข้อที่ 6 ต้องส่งบทสรุปผลงานโดยแสดงแง่มุมทางวิชาการของผลงานเป็นภาษาอังกฤษความยาว    
   อย่างน้อย 600 ค า ให้กับศูนย์บริการวิชาการ จึงจะได้รับการเทียบค่าภาระงาน 
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2) ผลงานทางวิชาการท่ีก าหนดข้างต้นต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์  
    ทีม่หาวิทยาลัย หรือ ก.พ.ว. ก าหนด และต้องเป็นผลงานในรอบปีประเมิน 
3) คะแนนในส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คิดให้เมื่อ 
    ได้รับการจดทะเบียน โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้กรอกข้อมูล 
    ลงในระบบ และด าเนินการ ข้อมูลนี้เป็นการให้คะแนนส าหรับการยื่นจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น  
    เนื่องจากการจดทะเบียนระดับนานาชาติจะเกิดขึ้นได้ยาก เพราะมีค่าใช้จ่ายด าเนินการสูง หากมีผลงาน 
    ประเภทนี้จะพิจารณาเป็นกรณีไป  
4) กรณีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เนื่องจาก กม. ลิขสิทธิ์ กล่าวไว้ว่า ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง 
    โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องจดทะเบียน ฉะนั้น การที่อาจารย์ขอให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการ 
    เพ่ือยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะเข้ากรณี ข้อ 1 ผลงานสร้างสรรค์    
    (เทียบเท่ากับลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม) และข้อ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (เทียบเท่ากับ 
    ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะเป็นประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์)   
 

 
2.3 การน าภาระงานผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการไปทดแทนแทนภาระงานสอน และหรือ 
      การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรืองานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย   
       2.3.1 การน าภาระงานผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการไปทดแทนภาระงานสอน และหรือบริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรืองานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องท าข้อตกลงตั้งแต่ต้นปี  
การประเมิน และภาระงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการที่น าไปทดแทนจะต้องน าคะแนนของผลงานชิ้นนั้น
ทั้งหมด ไม่สามารถแบ่งบางส่วนของคะแนนไปทดแทนได้ เช่น ต้องการน าผลงาน Q2 ในฐานะ co-author 
สัดส่วนร้อยละ 45 มีคะแนนเท่ากับ 12 คะแนน ไปทดแทนการสอนก็ต้องน าไปทดแทนทั้ง 12 คะแนน เป็นต้น 
       2.3.2 ไม่สามารถน าภาระงานสอน และหรือบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรืองานอ่ืน ๆ                 
ที่ได้รับมอบหมาย มาทดแทนภาระงานวิจัยได้  
 

๓. ภาระงานบริการวิชาการ หมายถึง งานส่งเสริมเผยแพร่วิชาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ต่อกลุ่มบุคคล  
    หรือสังคม เป็นการบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
    1) งานบริการวิชาการท่ีจะเทียบค่าภาระงานให้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

      1.1) เป็นงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณบดี 
      ๑.๒) เป็นงานบริการวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้ 
 

    2) เกณฑ์การเทียบค่าภาระงานบริการวิชาการในแต่ละประเภท ให้อิงตามเวลาที่ปฏิบัติงานจริง 

ตารางภาคผนวกที่ 4  ประเภท ลักษณะงานและการเทียบค่าภาระงานบริการวิชาการ  
 

ประเภท ลักษณะงาน การเทียบค่าภาระงาน 
๑. การให้บริการที่ปรึกษา ๑.๑ การเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนโดยใช้วิชาชีพเป็นองค์ประกอบ 
 

ตามเวลาปฏิบัติงานจริง 
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ประเภท ลักษณะงาน การเทียบค่าภาระงาน 
 ๑.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ และการให้ 

      ค าปรึกษาทั่วไป 
ตามเวลาปฏิบัติงานจริง 

 
๑.๓ การรับด าเนินการส ารวจ  ศึกษา วิจัยและพัฒนา 
      วางระบบ ออกแบบ (เป็นงานที่พัฒนาขึ้นใหม่) 
      ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

ตามเวลาปฏิบัติงานจริง 

๒. การบรรยายพิเศษ ๒.๑ การเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
อ่ืน  
 

ตามชั่วโมงบรรยายหรือ   
ท าหน้าที่เป็นวิทยากร 

 
๒.๒ โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย เช่น โอลิมปิก
วิชาการ   
      สอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ในโครงการต่าง ๆ  
(ภาระงานตามข้อ 2.2 หากได้รับค่าตอบแทนแล้ว 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกภาระงานไว้เป็นประวัติ
ผลงานได้ แต่ไม่ให้น ามาเทียบค่าภาระงาน) 

ตามชั่วโมงสอนจริง (ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของส านักวิชา) 

๓. การฝึกอบรมและ 
    เผยแพร่ 

๓.๑ การเป็นวิทยากร การจัดรายการทางวิทยุและ
โทรทัศน์ 
 

ตามเวลาปฏิบัติงานจริง 

๓.๒ การเป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ 
      ด้านการฝึกอบรม สัมมนาประชุมทางวิชาการ 
 

ตามเวลาปฏิบัติงานจริง 

๓.๓ การเขียนบทความทั่วไป สารคดี 
 

๑๐ หน่วยภาระงานต่อเรื่อง 

๔. การให้บริการทาง 
    การศึกษาภายนอก    
    มหาวิทยาลัย และ 
    การผลิตสื่อการศึกษา 

๔.๑ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
      ให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
      - ที่ปรึกษาหลัก 
      - ที่ปรึกษาร่วม 

 
 

อิงตามเกณฑ์การควบคุม
วิทยานิพนธ์ ตามข้อ 1.9   

๔.๒ ประธานหรือกรรมการสอบโครงร่างหรือสอบ
ป้องกัน 
      วิทยานิพนธ์ 

 ๔.๓ การเป็นกรรมการวิชาการ  หรือกรรมการวิชาชีพ 
 

๓ หน่วยภาระงานต่อคณะ 

๔.๔ กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 
      ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
      ในสถาบันอุดมศึกษา 

๑๒ หน่วยภาระงาน ต่อคน 

 ๔.๕ การตรวจแก้ไขบทความทางวิชาการ  
      4.5.1 บทคัดย่อ (abstract) 
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               - ฉบับภาษาไทย 
               - ฉบับภาษาอังกฤษ                

1 หน่วยภาระงานต่อเรื่อง 
2 หน่วยภาระงานต่อเรื่อง 

ประเภท ลักษณะงาน การเทียบค่าภาระงาน 
      4.5.2  ฉบับเต็ม (full paper)  [รวมบทคัดย่อ]    

               - ฉบับภาษาไทย 
               - ฉบับภาษาอังกฤษ                

6 หน่วยภาระงานต่อเรื่อง 
12 หน่วยภาระงานต่อเรื่อง 

 ๔.๖ การแปล เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ  
      (ไม่ได้รับค่าตอบแทน) 
      ๔.๖.๑ แปลงานวิชาการ (แปลต ารา/บทความวิจัย/ 
               บทความทางวิชาการ แล้วได้รับการตีพิมพ์ 
               เผยแพร่)    
      ๔.๖.๒ แปลงานกึ่งวิชาการ (หนังสือสาระความรู้  
               กึ่งวิชาการ/บทความก่ึงวิชาการท่ีได้รับ 
               การเผยแพร่ในวงกว้าง) 

 
 

๒ หน่วยภาระงาน 
ต่อหน้าของต้นฉบับ 

 
๒ หน่วยภาระงาน 
ต่อหน้าของต้นฉบับ  

 
       ๔.๖.๓ แปลงานเชิงสร้างสรรค์ 
               - บทกวีนิพนธ ์
               - เรื่องสั้น 
               - นวนิยาย 
               - บทละคร หรือบทภาพยนตร์  
                 หรือบทโทรทัศน์ หรือบทเพลง                    

 
๕ หน่วยภาระงาน ต่อชิ้น 

๒๐ หน่วยภาระงาน ต่อชิ้น 
  ๖๐ หน่วยภาระงาน ต่อเล่ม 
๑๒๐ หน่วยภาระงาน ต่อเล่ม 

 
        4.6.4 งานแปลอื่น ๆ  
 

ไม่เกิน 120 หน่วยภาระงาน 
(อยู่ในดุลยพินิจของ 

คณะกรรมการประจ าส านัก
วิชา) 

๔.๗ การเป็นบรรณาธิการและกองบรรณาธิการของ 
      วารสารและเอกสารทางวิชาการ 

๔๕ หน่วยภาระงานต่อเล่ม 

4.8 การสร้างข้อสอบมาตรฐาน  
 

ไม่เกิน 10 หน่วยภาระงาน 
(อยู่ในดุลยพินิจของ 

คณะกรรมการประจ าส านัก
วิชา) 

 
 
 

 ๔.๙ การผลิตสื่อการศึกษาท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพ์   
      อิเล็กทรอนิกส์ และมัลติมีเดีย 

ตามเวลาปฏิบัติงานจริง 

๕. การให้บริการตรวจวัด 
    และวิเคราะห์ 

การให้บริการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ 
การบริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
การตรวจวัด การทดสอบ การแนะน า การวางระเบียบ
วิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ตามเวลาปฏิบัติงานจริง 
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ประเภท ลักษณะงาน การเทียบค่าภาระงาน 
๖. การเผยแพร ่
    สิ่งประดิษฐ์ 

การเผยแพร่เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งประดิษฐ์ และ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๖ หน่วยภาระงานต่อครั้ง 

๗. ด้านอื่น ๆ การให้บริการวิชาการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1.-6.  
เช่น การบริการทางการแพทย์ บริการชุมชน เป็นต้น 

ตามเวลาปฏิบัติงานจริง 

 
 

๔. ภาระงานการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  หมายถึง ภาระงานการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
เอกลักษณ์  
    ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และ 
    การบริการวิชาการ รวมทั้งการบริการชุมชน 

 
      พนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัติงานตามโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้รับความเห็นชอบ
จากคณบดี ให้เทียบค่าภาระงานตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง 

 
๕. ภาระงานการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

   
      พนักงานสายวิชาการที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนักศึกษา แล้วมีการรายงาน
ความก้าวหน้าหรือผลการให้ค าปรึกษาทุกภาคการศึกษา เทียบให้ไม่เกิน ๑๐๐ หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 
 

๖. ภาระงานการเป็นประธานหลักสูตรหรือผู้ประสานงานหลักสูตร หรือหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ 
    (ไม่นับรวมการด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจัย หรือต าแหน่งอ่ืนที่ได้รับค่าตอบแทนแล้ว) 
 

   
      พนักงานสายวิชาการที่เป็นประธานกรรมการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือเป็นผู้ประสานงาน  
หลักสูตร หรือเป็นผู้ประสานงานสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี หรือหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ เทียบให้ไม่เกิน ๒๐๐ 
หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 
 

๗. ภาระงานอ่ืนๆ  
    การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม หรือ เป็นกรรมการหรือคณะท างาน หรือเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor) หรือ 
    งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   
     พนักงานสายวิชาการที่มีภาระงานอ่ืน ๆ ให้เทียบค่าภาระงานในแต่ละด้าน ดังนี้ 
     ๑)  การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม  เทียบให้ไม่เกิน ๓๖ หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 
     ๒)  การเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน เทียบให้ตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง 
     ๓) การเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ให้กับอาจารย์ใหม่ ในระยะ ๑ ปี  เทียบให้ไม่เกิน ๓๖ หน่วยภาระงานต่อคนต่อปีประเมิน  
     4) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยส านักวิชาหรือมหาวิทยาลัย ให้เทียบค่าภาระงานอิงตามเกณฑ์ภาระงาน 
         ในแต่ละด้านได้ตามความเหมาะสม  
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หลักการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน

ทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 หรือฉบับอ่ืนที่มหาวิทยาลัยปรับปรุงใหม่ 

 
 
 
 
 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
ตารางภาคผนวกที่ 5 การคิดภาระงานบริการทางการแพทย์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 ภาระงาน 
1. การตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) - 1 หน่วยภาระงาน ต่อ 1 ชั่วโมง 

- กรณีตรวจผู้ป่วยเกิน 14 รายในการตรวจช่วงเช้า 
(3.5 ชั่วโมง) หรือเกิน 12 รายในการตรวจช่วง
บ่าย (3 ชั่วโมง) จะคิดภาระงานเพิ่ม 0.2 หน่วย
ภาระงาน ต่อ ผู้ป่วย 1 ราย 

2. การบริการในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิสัญญี
วิทยา และรังสีวิทยา 

- 1 หน่วยภาระงาน ต่อ 1 ชั่วโมง 

3. การตรวจผู้ป่วยใน (Ward round/IPD) สาขา
อายุรศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์ 
หมายเหตุ หอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วย cohort หอ
ผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยวิกฤต 

 
- 1 หน่วยภาระงาน ต่อ 1 ชั่วโมง 

4. การตรวจผู้ป่วยใน (Ward round/IPD) สาขา
อ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาอายุรศาสตร์และกุมารเวชศาสตร ์

- 0.5 หนว่ยภาระงาน ต่อ จ านวนผู้ป่วย 1 ราย ต่อ
วัน 

5. การรับปรึกษา (Consult) 
- แพทย์มีชื่อตามตารางปฏิบัติงานรับปรึกษา 
- แพทย์ไม่ได้มีชื่อตามตารางปฏิบัติงานรับ

ปรึกษา 

 
- 0.5 หน่วยภาระงาน ต่อ 1 ชั่วโมง 
- 1 หน่วยภาระงาน ต่อ จ านวนผู้ป่วย 1 ราย 

6. การผ่าตัด ท าคลอด และหัตถการทางรังสี - 1 หน่วยภาระงาน ต่อ ระยะเวลาผ่าตัด และบวก
เพ่ิม 1 หน่วยภาระงานในการเตรียมตัวและเตรียม
ผู้ป่วย ต่อ ผู้ป่วย 1 ราย 

7. การเยี่ยมบ้าน - 1 หน่วยภาระงาน ต่อ 1 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลา
เดินทาง) 

8. การชันสูตรศพ - 1 หน่วยภาระงาน ต่อ 1 ชั่วโมง 

ภาคผนวก 2  

หลักการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

ภาคผนวก 3 

หลักการคิดหน่วยภาระงานของพนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์ (ตามวิชาชีพ) 
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 ภาระงาน 

9. การมีส่วนร่วมในงานคุณภาพ งานพัฒนา
โรงพยาบาล หรือการบริการวิชาการ  

- การเข้าร่วมงานบริการวิชาการ ประชุมองค์กร
แพทย์ ประชุมคณะกรรมการต่างๆ  

- ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการ* 
- คณะอนุกรรมการ*  

 
 
- 1 หน่วยภาระงาน ต่อ 1 ชัว่โมง 
 
- 50 หน่วยภาระงาน ต่อ ปี 
- 25 หน่วยภาระงาน ต่อ ปี 

 
    *หมายเหตุ คณะกรรมการระบบคุณภาพ คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ คณะอนุกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพพยาบาล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก 
คณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด คณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน คณะกรรมการเวชภัณฑ์  
ที่ไม่ใช่ยา คณะกรรมการสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม คณะกรรมการสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
ทางศัลยกรรม คณะกรรมการพัฒนาระบบฟ้ืนคืนชีพ คณะกรรมการสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
และสูติกรรม คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและไกล่เกลี่ย คณะกรรมการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
องค์กรแพทย์ และคณะกรรมการอืน่ๆ ที่สอดคล้องกับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
 
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 

ตารางภาคผนวกที่ 6 การเทียบค่าภาระงานบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 

งานบริการทางการแพทย์ การเทียบค่าภาระงาน 
การตรวจรักษา/ผ่าตัดสัตว์ป่วย  1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยภาระงาน 

 
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 

ตารางภาคผนวกที่ 7 การเทียบค่าภาระงานบริการการแพทย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 

งานบริการทางการแพทย์ การเทียบค่าภาระงาน 
1. คลินิก  1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยภาระงาน 
2. คลินิกทันตกรรมพิเศษ    1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยภาระงาน 

3. ตรวจผู้ปว่ยใน round ward ตามชั่วโมงท่ีปฏิบัติงานจริง 
 
ส านักวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ที่ต้องบริการคลินิก/ ร้านยา  

ตารางภาคผนวกที่ 8 การเทียบค่าภาระงานบริการทางการแพทย์ ส านักวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืน ๆ  
                           ที่ต้องบริการคลินิก/ร้านยา 

งานบริการ การเทียบค่าภาระงาน 
1. คลินิก/ร้านยา  1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยภาระงาน 
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ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ตารางภาคผนวกที่ 9 การเทียบค่าภาระงานบริการทางการแพทย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

งานบริการทางการแพทย์ การเทียบค่าภาระงาน 
1. การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วย 
    ในสถานบริการสุขภาพ หรือในชุมชน 

ปฏิบัติงาน 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยภาระงาน 

2. การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพกาย  
    สุขภาพจิต  

ปฏิบัติงาน 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยภาระงาน 

 
 
 
 
 
 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 10 การประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 
รายละเอียดการประเมิน ควร

ปรับปรุง 
ด ี ดี

มาก 
1.มีการวิเคาระห์ที่มาและปัญหา น ามาซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้    
2.มีการประยุกต์ใช้แนวความคิดในการออกแบบส่วนต่างๆ ของโครงการชัดเจน    
3.มีการวิเคราะห์ประกอบการอธิบายและแสดงให้เห็นถึงความรู้ทางวิชาการ
ชัดเจน 

   

4.มีการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาแบบร่าง / การต่อยอดการประยุกต์ใช้ใน
อนาคต 

   

5.มีการสรุปปัญหาข้อจ ากัดและแนวทางการแก้ไข    
6.มีการประเมินจากผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ    
7.เป็นผลงานใหม่หรือเป็นการน าเสนอสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยแนวความคิด
และทฤษฎีใหม่ในการออกแบบ 

   

 
ที่มา: แบบประเมินคุณภาพผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ โครงการสถาปัตย์นิทัศน์ ครั้งที่ 5 สภาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 
สรุปผลงานพิจารณาคุณภาพผลงานออกแบบและสร้างสรรค์โดยรวม 

อยู่ในเกณฑ์  ดี  สมควรเผยแพร่ผลงาน   ดีมาก  สมควรเผยแพร่ผลงาน 
กรณีมีความเห็นรวบยอดว่าผลงานออกแบบและสร้างสรรค์นี้  ควรปรับปรุง 

ภาคผนวก 4 
หลักการคิดหน่วยภาระงานของพนักงานสายวิชาการ  

ที่ผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
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 ปรับปรุงเป็นบางส่วน / ต้องปรับปรุงแก้ไขผลงานตามเสนอแนะ จึงสมควรเผยแพร่ผลงานได้ 
 ปรับปรุงเป็นส่วนมาก / ต้องปรับปรุงแก้ไขผลงานตามเสนอแนะ เพ่ือส่งกลับไปยังผู้ประเมิน

พิจารณาประเมินผลอีกครั้ง  
คะแนนผลงานวิชาการส่วนบุคคล/ผลงาน 
 ระดับดีมาก 20 คะแนน 
 ระดับดี  16 คะแนน 
 ควรปรับปรุง   0 คะแนน  
 
เกณฑ์พิจารณาคุณภาพเวทีงานสร้างสรรค์ที่เทียบเท่างานวิชาการ 

1. เวทีที่น าเสนอต้องมีการจัดงานสร้างสรรค์ทางวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 
2. มีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพ 
3. มีผู้ประเมินผลงานไม่น้อยกว่า 3 คน 

ลักษณะผลงานสร้างสรรค์ 
 1. ผลงานออกแบบศิลปกรรม เป็นผลงานที่ผลิตขึ้นและใช้งานจริง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์ 
 2. ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นผลงานที่ก่อสร้างขึ้นและใช้งานจริง มีกระบวนการคิดวเิคราะห์ตาม
เกณฑ์ 
 3. ผลงานออกแบบวางผัง เป็นผลงานศึกษาออกแบบและใช้งานจริง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์ 
 
การยื่นผลงานในการขอภาระงาน  

เล่มสูจิบัตรการเผยแพร่ผลงานหรือเอกสารการตอบรับในการเผยแพร่ผลงาน 
 
หมายเหตุ 

1. สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 5 : 5th ARCHITECTURE & DESIGN Exhibition 2021 นิทรรศการเผยแพร่
ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ (สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

2. การประชุมวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 6  
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

3. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ (ICAD) (การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

4. โครงการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ "ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นสร้างสรรค์" (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

5. ฯลฯ 
 


