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ก) การคํานวณภาระงานข้ันตํ่า 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
กําหนดเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ใหคณาจารยประจําตองมีภาระงานขั้นต่ําครบทุกลักษณะงาน
ไมนอยกวา 35 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ โดยกําหนดภาระงานหลักเปน 5 ลักษณะงาน ดังนี้ 

1. งานสอน คณาจารยประจําตองมีภาระงานสอนเปนภาระงานหลักไมนอยกวา 2 รายวิชา รายวิชาละ  
3 หนวยกิต คิดเปนภาระงานสอนขั้นต่ําไมนอยกวา 18 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ

2. งานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ คณาจารยประจํา ตองมีภาระงานวิจัย และหรือผลงานทางวิชาการ
ขั้นต่ําไมนอยกวา 8 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ

3. งานบริการวิชาการ คณาจารยประจํา ตองมีภาระงานบริการวิชาการขั้นต่ําไมนอยกวา 5 หนวยช่ัวโมง
ตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ

4. งานพัฒนานักศึกษา คณาจารยประจํา ตองมีภาระงานพัฒนานักศึกษาขั้นต่ําไมนอยกวา 3 หนวยช่ัวโมง
ตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
          5. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารยประจําตองมีภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขั้นต่ํา 
ไมนอยกวา 1 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
 ในกรณีท่ีภาระงานไมเปนไปตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําท่ีกําหนด ใหนําจํานวนหนวยช่ัวโมงท้ัง 5 
ภาระงานมาทดแทนและรวมกันได ท้ังนี ้จํานวนหนวยช่ัวโมงท่ีนํามาทดแทนตองไมเกินภาระงานขั้นต่ําของแตละ
ภาระงานท่ีกําหนด 
 **ในกรณีที่คณาจารยประจํามีภาระงานไมครบ 35 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ จะไมได
รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน ประจําป 
 

 
การคํานวณภาระงานทั้ง 5 ดาน กําหนด ดังนี้ 
การคํานวณภาระงานสอน 
 1. การสอนรายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับปริญญาตรี 
1 หนวยกิต คิดเปนภาระงานเทากับ 3 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ (จํานวนนักศึกษาไมเกิน  
30 คน) 
 ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเกิน 30   คนตอกลุมเรียนใหคํานวณภาระงาน ดังนี้ 

      ภาระงาน = [จํานวนหนวยกิต + (จํานวนนักศึกษาท่ีเกิน 30 คน)] x 3 หนวยช่ัวโมง 

ในกรณีท่ีสอนรายวิชาเดียวหลายกลุม ใหคํานวณภาระงาน ดังนี้ 

      ภาระงาน = (จํานวนหนวยกิต x จํานวนกลุม x 3) - [(จํานวนกลุม - 1) x จํานวนหนวยกิต] 

 

30 
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2. การนิเทศนักศึกษาฝกงาน หรือปฏิบัติการสอน หรือสหกิจศึกษา คิดเปนภาระงานเทากับ 3/15 หนวย
ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติตอนักศึกษาหนึ่งคน 

3. การเปนท่ีปรึกษา หรือผูควบคุมดูแล วิชาสัมมนา หรือวิชาหัวขอเฉพาะทาง หรือวิชาอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน คิดเปนภาระงานเทากับ 3/15 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติตอนักศึกษาหนึ่งคน 

4. การเปนท่ีปรึกษาวิชาโครงงาน ท่ีปรึกษาวิชาโครงการวิจัย ท่ีปรึกษาวิชาปญหาพิเศษ ท่ีปรึกษาวิชาการ 
คนควาอิสระในระดับปริญญาตรี หรือวิชาอ่ืนในลักษณะเดียวกัน คิดเปนภาระงานดังนี้ 

(ก) ท่ีปรึกษาหลัก คิดเปนภาระงานเทากับ 2 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติตอ
เรื่อง ท้ังนี้เปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักไดไมเกิน 3 เรื่องในคราวเดียวกัน 

(ข) ท่ีปรึกษารวม คิดเปนภาระงานเทากับ 1 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ 
ตอเรื่อง ท้ังนี้เปนอาจารยท่ีปรึกษารวมไดไมเกิน 2 คนตอเรื่อง 

(ค) ใหนับภาระงานตาม (ก) และ (ข) รวมกันไมเกิน 6 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
ปกตแิละนับภาระงานไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษาปกติ  

หากมีความจําเปนอาจเปนท่ีปรึกษาหลักเกิน 3 เรื่องในคราวเดียวกัน หรือเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม 
เกิน 2 คนตอเรื่อง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบด ี

5. การสอนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 1 หนวยกิต คิดเปนภาระงานเทากับ 5 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห
ตอภาคการศึกษาปกต ิ

6. การเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนภาระงาน ดังนี้ 
(ก) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คิดเปนภาระงานเทากับ 4 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห

ตอภาคการศึกษาปกติตอเรื่อง 
(ข) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม คิดเปนภาระงานเทากับ 2 หนวยชั่วโมงตอสัปดาห

ตอภาคการศึกษาปกติตอเรื่อง ท้ังนี้ใหนับภาระงานไดไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ และเปนท่ีปรึกษาได 
ไมเกิน 5 เรื่องในคราวเดียวกัน 

7. การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนภาระงานเทากับ 3/15 หนวยช่ัวโมง
ตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติตอเรื่องตอครั้ง 

8. การเปนกรรมการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการ คิดเปนภาระงานเทากับ จํานวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติจริง /15 
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
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การคํานวณภาระงานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ 
 

1. การทํางานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนและไมไดรับทุนสนับสนุน คิดเปนภาระงาน ดังนี้ 
(ก) ผูอํานวยการชุดโครงการวิจัย คิดเปนภาระงานเทากับ 5 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอ

ภาคการศึกษาปกต ิ
(ข) ผูประสานงาน หรือเลขานุการชุดโครงการวิจัย คิดเปนภาระงานเทากับ 3 หนวยช่ัวโมงตอ

สัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
(ค) หัวหนาโครงการวิจัย คิดเปนภาระงานเทากับ 11 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
(ง)  ผูรวมวิจัย คิดเปนภาระงานตามสัดสวนความรับผิดชอบ  ดังนี ้

รอยละ 60-100  คิดเปนภาระงานเทากับ 11 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
รอยละ 40-59  คิดเปนภาระงานเทากับ 8 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
รอยละ 20-39  คิดเปนภาระงานเทากับ 5 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
รอยละ 11-19  คิดเปนภาระงานเทากับ 3 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
รอยละ 1-10  คิดเปนภาระงานเทากับ 1 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ

2.  การคํานวณภาระงานวิจัยตาม ขอ 1 ใหมีคาตัวคูณภาระงานตามแหลงทุนวิจัย ดังนี้ 
(ก) ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรือทุนวิจัยสวนตัว คาตัวคูณภาระงานเทากับ  1 
(ข) ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีไดจากแหลงทุนในประเทศ คาตัวคูณภาระงานเทากับ 1.25 
(ค) ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีไดแหลงทุนตางประเทศ คาตัวคูณภาระงานเทากับ 1.5 

3. การคํานวณภาระงานวิจัยตามขอ 1 และ 2 ใหคิดภาระงานตามระยะเวลาของโครงการท่ีระบุไวในสัญญา 
4. การเขียนบทความวิจัยจากผลงานตามขอ 1 คิดเปนภาระงาน ดังนี้ 

(ก) งานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ คิดเปนภาระงานเทากับรอยละ 50 ของภาระงาน 
ท่ีไดจากขอ 1 

(ข) งานวิจัยท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ คิดเปนภาระงานเทากับภาระงานท่ีไดจาก ขอ  1 
5. การเขียนบทความวิชาการ คิดเปนภาระงานดังนี ้

(ก) บทความวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ คิดเปนภาระงานเทากับ 5 หนวยช่ัวโมง
ตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ

(ข) บทความวิชาการท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ คิดเปนภาระงานเทากับ 7 หนวยช่ัวโมง
ตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ

6. การเขียนเอกสารประกอบการสอน คิดเปนภาระงานเทากับ 5 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
โดยนํามาคิดเปนภาระงานไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

7. การเขียนเอกสารคําสอน คิดเปนภาระงานเทากับ 8 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ  
โดยนํามาคิดเปนภาระงานไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
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8. การเขียนตํารา หรือหนังสือ หรืองานแปล คิดเปนภาระงานเทากับ 10 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษาปกติ โดยนํามาคิดเปนภาระงานไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

9. การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนไมนอยกวารอยละ 30 ของเอกสารประกอบการสอนเดิม  
คิดเปนภาระงานเทากับ 2.5 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิโดยนํามาคิดเปนภาระงานไดไมเกิน 
1 ภาคการศึกษาปกติ 

10. การปรับปรุงเอกสารคําสอนไมนอยกวารอยละ 30 ของเอกสารคําสอนเดิม คิดเปนภาระงานเทากับ  
4 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิโดยนํามาคิดเปนภาระงานไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษาปกต ิ

11. การปรับปรุงตํารา หรือหนังสือไมนอยกวารอยละ 30 ของตําราหรือหนังสือเดิม คิดเปนภาระงาน
เทากับ 5 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิโดยนํามาคิดเปนภาระงานไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษาปกต ิ

12. การสรางส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรค คิดเปนภาระงาน ดังนี ้
(ก) ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาติ คิดเปนภาระงานเทากับ 5 

หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
(ข) ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับนานาชาติ คิดเปนภาระงาน 

เทากับ 8 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
(ค) ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ คิดเปนภาระงานเทากับ 10  

หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
(ง) ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัลระดับนานาชาติ คิดเปนภาระงานเทากับ 18 

หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
(จ) ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร คิดเปนภาระงาน

เทากับ 25 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
ผลงานทางวิชาการตามขอ 4 ถึงขอ 8 ตองเปนไปตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดในเอกสารแนบทาย

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 
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การคํานวณภาระงานบริการวิชาการ 
 

1. การเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย คิดเปนภาระงานเทากับ 4 หนวยช่ัวโมง
ตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติตอเรื่อง 

2. การเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย คิดเปนภาระงานเทากับ 3/15 หนวยชั่วโมง
ตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติตอเรื่องตอการประชุมหรือการสอบ 1 ครั้ง 

3. การเปนกรรมการอานผลงานวิชาการ คิดเปนภาระงานกับ 3/15 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษาปกติตอผูเสนอผลงานหนึ่งคน 

4. การเปนกรรมการวิชาการ หรือกรรมการวิชาชีพ ในหนวยงานระดับชาติ คิดเปนภาระงานเทากับ 3/15 
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติตอการประชุม 1 ครั้ง 

5. การเปนท่ีปรึกษาหนวยงานคิดเปนภาระงาน ดังนี้ 
(ก) หนวยงานระดับชุมชน คิดเปนภาระงานเทากับ 3/15 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค

การศึกษาปกติตอการประชุมหนึ่งครัง้ 
(ข) หนวยงานระดับชาติ คิดเปนภาระงานเทากับ 6/15 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค

การศึกษาปกติตอการประชุมหนึ่งครั้ง 
6. การเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือกรรมการวิพากษหลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัย คิดเปน 

ภาระงานเทากับ จํานวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงานจริง/15 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
7. การใหบริการวิชาการ หรือวิชาชีพในฐานะผูเช่ียวชาญ คิดเปนภาระงานเทากับ จํานวนช่ัวโมง 

ท่ีใหบริการจริง/ 15 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
8. การเปนอาจารยพิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย คิดเปนภาระงานเทากับ จํานวนช่ัวโมงท่ีทําการสอนจริง/15 

หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ  
9. การเปนวิทยากรใหกับหนวยงานภายใน หรือหนวยงานภายนอกนอกมหาวิทยาลัย คิดเปนภาระงาน

เทากับ 3/15 ของจํานวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงานจริง หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
10. การเปนวิทยากรในโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีจัดใหบริการวิชาการภายนอก

มหาวิทยาลัย หรือเปนการใหบริการวิชาการท่ีจัดภายในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ  
คิดเปนภาระงานเทากับ 3/15 ของจํานวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติจริง หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ

11. การเปนกรรมการดําเนินการ ในโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีจัดใหบริการวิชาการ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเปนการใหบริการวิชาการท่ีจัดภายในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ  
คิดเปนภาระงานเทากับ จํานวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงานจริง/15 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ 
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การคํานวณภาระงานพัฒนานักศึกษา 

1. การเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาคิดเปนภาระงานเทากับ 1/15 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษาปกติตอนักศึกษาหนึ่งคน 

2. การเปนอาจารยท่ีปรึกษาองคการนักศึกษา สโมสรนกัศึกษา หรือชมรม คิดเปนภาระงาน ดังนี้ 
(ก) อาจารยท่ีปรึกษาองคการนักศึกษา คิดเปนภาระงานเทากับ 5/15 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอ

ภาคการศึกษาปกติ 
(ข) อาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษา คิดเปนภาระงานเทากับ 4/15 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอ

ภาคการศึกษาปกติ 
(ค) อาจารยท่ีปรึกษาชมรม คิดเปนภาระงานเทากับ 3/15 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค

การศึกษาปกต ิ
3. การเปนผูควบคุม หรือผูฝกสอน หรือผูจัดการทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยหรือคณะ คิดเปนภาระงาน

เทากับจํานวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงานจริง/15 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
4. การเปนกรรมการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมดานการพัฒนานักศึกษา คิดเปนภาระงานเทากับ 

จํานวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงานจริง/15 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
5. การเขารวมโครงการหรือกิจกรรมดานงานพัฒนานักศึกษา คิดเปนภาระงานเทากับ จํานวนช่ัวโมง 

ท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรม/15 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
 
การคํานวณภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. การสรางผลงานดานศิลปวัฒนธรรมเปนท่ียอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ คิดเปนภาระงาน ดังนี ้
(ก) ระดับชาติ คิดเปนภาระงานเทากับ 12 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
(ข) ระดับนานาชาติ คิดเปนภาระงานเทากับ 18 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ  

2. การเปนกรรมการดําเนินการในโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม คิดเปนภาระงานเทากับ 
จํานวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงานจริง/15 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ

3. การเขารวมโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม คิดเปนภาระงานเทากับ จํานวนช่ัวโมงท่ีเขารวม
โครงการหรือกิจกรรม/15 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ

 
 
 
 


