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บัญชีเทียบภาระงานอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ค าชี้แจง  การก าหนดมาตรฐานภาระงานอาจารย์  หลักการและค าอธิบายในการจัดท าบัญชีเทียบ  load  
   

 
ก. ที่มาของ 20 Load unit     

การก าหนดภาระงานมาตรฐาน 20 Load unit (ต่อปี) ก าหนดโดยอิงเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลัง ที่
ก าหนดให้อาจารย์ที่เบิกค่าสอนได้ ต้องมีภาระงานสอนเกิน 10 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์  โดยการเทียบ 10 หน่วยชั่วโมง/
สัปดาห์/ภาคการศึกษา เท่ากับ 10 Load unit ต่อภาคการศึกษา ดังนั้น ใน 1 ปี จึงก าหนดให้มีภาระงานมาตรฐาน 
20 Load unit    
  

ข.  การก าหนดภาระงานสอนเป็น Load unit     
1. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการเทียบภาระงานสอนเป็น load unit ดังนี้      

ก าหนดให้ภาระงานสอนบรรยายนักศึกษาปริญญาตรีได้รับ load unit เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 จากเดิมสอน
บรรยาย 1 ชั่วโมงสอน เทียบเท่ากับ 0.067 load unit ปรับเพ่ิมใหม่เป็น 1 ชั่วโมงสอน เทียบเท่ากับ 0.107 load 
unit  ดังนั้น การสอนบรรยายนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 หน่วยกิต หรือ 1 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์  หรือ 15 ชั่วโมง
สอนบรรยายใน 1 ภาคการศึกษา จะเท่ากับ 1.605 load unit ( มาจากตัวเลข 1 หาร 15 = 0.067 LU, ปรับเพ่ิมร้อย
ละ 60 จะได้ 0.067 X 1.6 = 0.107 LU, รวม 15 ชั่วโมงสอนบรรยาย จะได้ 0.107 X 15 = 1.605 LU ) หรือสอน
บรรยายนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 วิชา 3 หน่วยกิต 45 หน่วยชั่วโมง ขนาดไม่เกิน 50 คน  หรือภาระงาน  45 
ชั่วโมงสอนบรรยายใน 1 ภาคการศึกษา จะเท่ากับ 4.815 load unit ( 0.107 คูณ 45 ชั่วโมงสอนบรรยาย )  

2. ข้อก าหนดและรายละเอียดต่าง ๆ ในการก าหนด load unit ของภาระงานสอน    
2.1 ภาระงานสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า 9 load unit/ปี หรือประมาณร้อยละ 45 

ของภาระงานมาตรฐาน  โดยสามารถปรับเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์แต่ละท่านได้ตามความเหมาะสม (ตามดุลย
พินิจของกรรมการประจ าคณะ) เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย    

2.2 การก าหนด load unit ของภาระงานสอนตามบัญชีเทียบภาระงานนี้ ก าหนดเป็นภาคการศึกษา  
โดยภาระงานสอนในช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม เป็นภาระงานในภาคการศึกษาที่ 1 ส่วนภาระงานสอนในช่วง
เดือนมกราคม-เดือนกรกฎาคม เป็นภาระงานสอนภาคการศึกษาท่ี 2 และภาคฤดูร้อน 

2.3 ภาระงานสอนนี้ครอบคลุมการสอนทุกประเภท ในที่นี้จ าแนกลักษณะการสอนเป็น สอนแบบ
บรรยาย สอนปฏิบัติการ/คุม lab  Ward round  สอนแบบ PBL (problem based learning) การท าวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ของนักศึกษา วิชาสัมมนา/project/ปัญหาพิเศษ  นิเทศงาน คุมนักศึกษาฝึกงาน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับการสอนนักศึกษา     

2.4  การคิด load unit ของภาระงานสอน  ให้ยึดตามจ านวนชั่วโมงสอนและลักษณะการสอนที่ก าหนด
ไว้ในคู่มือการศึกษา /หลักสูตร  ในกรณีดังกล่าว หากลักษณะการสอนตามที่ก าหนดในคู่มือ/หลักสูตรไม่ตรงกับที่
อาจารย์สอนจริงในปัจจุบัน ให้ยึดตามหลักสูตร/คู่มือเป็นหลัก (และให้เสนอขอปรับปรุงรายวิชาตามที่เป็นจริงไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป) เช่น      

รายวิชาบรรยาย  แต่ในทางปฏิบัติให้นักศึกษาเรียนแบบสัมมนา  ให้กรอกภาระงานสอนเป็นแบบบรรยาย 
หรือ กรณีนักศึกษาปริญญาโท  มีการลงทะเบียนเรียนเป็นเทอม แต่ในทางปฏิบัติจัดการเรียนการ

สอนเป็นปี   ให้กรอกภาระงานให้สอดคล้องตามภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนจริง หรือในกรณีคุมวิทยานิพนธ์ 
ภาระงานอาจารย์จะปรากฎตามจ านวนหน่วยกิตและภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนเท่านั้น หากต้องให้ค าปรึกษา
นักศึกษาก่อน/หลังภาคเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถนับเป็น load งานคุมวิทยานิพนธ์ได้อีก   
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หรือ รายวิชา 3 หน่วยกิต ตามหลักสูตรควรมีภาระงานเท่ากับ 45 ชั่วโมง แต่สอนจริ งมากกว่า
จ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดเป็น 50 ชั่วโมง ให้นับจ านวนชั่วโมงเท่ากับท่ีก าหนดในหลักสูตร (45 ชม.)   
 หรือ รายวิชาระดับปริญญาตรี แต่เปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาโทร่วมเรียนด้วย   load ที่ได้ให้
ก าหนด load  ตามระดับของรายวิชาที่เปิดสอน คือ ปริญญาตรี     

2.5 จ านวน load unit ที่ก าหนดในส่วนของภาระงานสอนนั้น ได้รวมเวลาท างานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชานั้น ๆ ไว้แล้ว  (เช่น ภาระงาน 0.107 load unit ส าหรับการสอนบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี 1 ชั่วโมง นั้น
รวมถึงภาระงานการเตรียมการสอน ตรวจการบ้าน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชานั้น ๆ แล้ว)       

2.6  Load การสอนบรรยาย จะถูกก าหนดเพ่ิมขึ้นตามขนาดชั้นเรียนด้วย โดยก าหนดขนาดชั้นเรียน
มาตรฐานที่ 50 คน  ในกรณีที่สอนนักศึกษาขนาดชั้นเรียนมากกว่ามาตรฐาน คือ มากกว่า 50 คน จะได้รับ load 
เพ่ิมขึ้น  โดยได้ load เพ่ิมขึ้น 0.000248 ต่อนักศึกษา 1 คน    ซึ่งตัวเลขที่ก าหนดนี้ เป็นการเพ่ิมส าหรับงานตรวจ
การบ้าน 5 นาที และตรวจข้อสอบ 5 นาที  ดังนั้น load ที่เพ่ิมจึงเท่ากับ 10 นาที หาร 60 นาที หาร 15 สัปดาห์ หาร 
3 คูณ 0.067 (LU สอนเดิม)  เท่ากับ 0.000248148 ปรับเป็น  0.000248 ต่อนักศึกษา 1 คน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
   

 ขนาดนกัศึกษา ปริมาณงาน Load unit   
1 - 50 คน 1 ชัว่โมงสอน 0.107   

51 คน 1 ชัว่โมงสอน          0.107 + 0.000248  = 0.107248 
100 คน 1 ชัว่โมงสอน          0.107 + 0.0124  = 0.1194 
150 คน 1 ชัว่โมงสอน 0.107 +  0.0248  = 0.1318 
200 คน 1 ชัว่โมงสอน  0.107 +  0.0372  = 0.1442 
300 คน 1 ชัว่โมงสอน 0.107 + 0.062  = 0.169 
320 คน 1 ชัว่โมงสอน 0.107 + 0.06696  = 0.17396 
500 คน 1 ชัว่โมงสอน 0.107 + 0.1116  = 0.1786 

สรุป     
Load Unit  =  0.107……………………………….…กรณีสอน 1 ชั่วโมง, จ านวนนักศึกษา < 50 คน    
Load Unit  =  0.107 + (0.000248 คูณ (N-50))……กรณีสอน 1 ชั่วโมง,จ านวนนักศึกษา N คน,  และ N > 50 
    

2.7  กรณีที่มีการสอนซ้ าเป็นกลุ่มที่ 4, 5, ...   เป็นการสอนในรหัสวิชาเดียวกัน ภาคการศึกษาเดียวกัน 
โดยอาจารย์สอนคนเดียวกัน จะมีการก าหนด load ให้ลดลง โดยให้ได้รับ load ลดลงร้อยละ 25 ตั้งแต่กลุ่มที่ 4 เป็น
ต้นไป ดังนั้น  Factor ที่คูณกลุ่มที่ 4 เป็นต้นไป คือ  0.75  

กลุ่มท่ีสอนซ ้ า Factor ปริมาณงาน Load unit   
กลุ่มท่ี 1 1 1 ชัว่โมงสอน 0.107*1 =  0.107 
กลุ่มท่ี 4 เป็นตน้ไปกลุ่มละ 0.75 1 ชัว่โมงสอน 0.107*0.75 =  0.080 

อนึ่งในกรณีท่ีสอนนักศึกษาขนาดชั้นเรียนเกินขนาดมาตรฐาน ( > 50 คน ) ให้ได้รับ load เพ่ิมตามรายละเอียดในข้อ 
2.6 ด้วย     

2.8  ภาระงานสอนภาคฤดูร้อน  ให้สามารถน ามาคิด load ได้  โดยก าหนดให้คิด load ได้ เท่ากับ 
ครึ่งหนึ่งของภาระงานสอนในภาคเรียนปกติ     

2.9  ภาระงานสอนนักศึกษาโครงการพิเศษ ให้สามารถน ามาคิด load ได้  โดยก าหนดให้คิด load ได้ 
เท่ากับ 30% ของภาระงานสอนในภาคเรียนปกติ       
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ส าหรับกรณีการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาปริญญาโท นับเป็นภาระงานประจ าที่อาจารย์ต้อง
สอนทุกภาคฤดูร้อน ให้สามารถน ามาคิด load ได้  โดยก าหนดให้คิด load ได้เท่ากับภาระงานสอนโครงการพิเศษ  
(เท่ากับ 30% ของภาระงานสอนในภาคเรียนปกติ)     

2.10 กรณีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ จะได้ load เพ่ิมขึ้นตามมติที่ประชุมคณบดี (ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 9 
มกราคม 2546)  ซึ่งในการสอนเป็นภาษาอังกฤษนี้ ต้องเป็นการสอนที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา/ภาควิชา/
คณะ โดยเป็นความยินยอมพร้อมใจของผู้สอน และให้พิจารณาความพร้อมของผู้เรียนด้วย รวมทั้งต้องมีการประกาศ/
แจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าก่อนการลงทะเบียนเรียน load ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นนี้รวมถึงภาระงานสอนที่เป็นหลักสูตร
นานาชาติ(โครงการปกติ) ทั้งนี้ ไม่รวมการสอนรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ  และ ไม่รวม
การสอนโครงการพิเศษท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้การสอนรายวิชาภาษาอ่ืน ๆ ที่ต้องสอนด้วยภาษานั้น ๆ ก็
ไม่นับอยู่ในกรณีเช่นกัน คือไม่ได้รับ load เพ่ิมตามเงื่อนไขนี้  (ในที่นี้ไม่รวมการสอนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ)  

อนึ่งการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะได้ load เพ่ิมขึ้นนี้  ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งรายวิชา
ตลอดทั้งภาคการศึกษา      

2.11 Load ภาระงานคุม lab ไม่แตกต่างกันตามระดับการศึกษา (คิดเท่ากันทั้งการคุม labระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก)     

2.12  Load ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในที่นี้เป็นภาระงานรวมทั้งของประธานและที่
ปรึกษาร่วม  ไม่ได้ก าหนดแยกเป็น load ประธาน และ load ที่ปรึกษาร่วมเป็นรายคน  ทั้งนี้เพราะภาระงานที่อาจารย์แต่ละ
คนรับผิดชอบไม่แน่นอน ในที่นี้จึงก าหนดให้ weight ตามสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษาแต่ละคนที่เกิดขึ้นจริง 

2.13  การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
นักศึกษาจากทั้งใน/นอกคณะ และนอกมหาวิทยาลัย  สามารถน ามาคิดเป็นภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์ได้   (โดยมี
หนังสือแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)     

2.14  ภาระงานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  ( ข้อ 1.3 ข้อ
ย่อย ข. และ ค.)  ในที่ก าหนดนี้  เป็นภาระงานรายบุคคล และคิดให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคน ที่ไม่ใช่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  (เนื่องจากได้พิจารณารวมไว้ในภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว)       

2.15  ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานสอนนักศึกษา ที่ยังไม่ได้ก าหนด load unit ตามบัญชีนี้  
คณะกรรมการประจ าคณะอาจก าหนดเพ่ิมได้ ตามความเหมาะสม   
   

ค. การก าหนดภาระงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอื่น ๆ เป็น Load unit     
1. การคิด Load unit ของภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ในที่นี้ประกอบด้วย 4 ลักษณะงาน คือ   

1.1  Load unit ส าหรับภาระงานโครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ         
1.2  Load unit ส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ      
1.3  Load unit ส าหรับการจัดท าผลงาน/บทความทางวิชาการ        
1.4  Load unit ส าหรับการเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ รวมถึงงานที่

ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร Reviewed article     
2. การพิจารณา Load unit โครงการวิจัย ให้แปรผันตามจ านวนเงินวิจัย และผู้ร่วมงานวิจัย  ดังนี้   

2.1 แปรผันตามจ านวนเงินวิจัย  คิดจากจ านวนทุนวิจัยแต่ละปีของโครงการ (หน่วย : บาท/ปี)  ซึ่งแยก
พิจารณาโครงการวิจัยตามลักษณะกลุ่มสาขาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาขาทาง
สังคมศาสตร์ โดยก าหนดเป็น factor ที่น ามาคูณ ดังนี้ โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ก าหนดวงเงินขั้นต่ า 10,000 
บาท และทุกวงเงินที่เพ่ิมขึ้น 10,000 บาท ได้ load เพ่ิม 0.02    โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ก าหนดวงเงินขั้นต่ า 
5,000 บาท และทุกวงเงินที่เพ่ิมข้ึน 5,000 บาท ได้ load เพ่ิม 0.02   โดยมีสูตรการค านวณดังนี้    
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         โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ factor  =  [1+TRUNC ( B/10000 , 0 ) X 0.02 ] ; B จ านวนเงินวิจัย บาท/ปี 
         โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ factor  =  [1+TRUNC ( B/5000 , 0 ) X 0.02 ] ; B จ านวนเงินวิจัย บาท/ปี
   

วิธีค านวณตัวแปรตามจ านวนเงินวิจัยของโครงการ (จ านวนเงินทุนวิจัย หน่วย : บาท/ปี)     
เงินทุนวจิยัทางวทิยาศาสตร์ จ านวน load (LU/ปี) เงินวจิยัทางสงัคมศาสตร์ จ านวน load (LU/ปี) 

นอ้ยกวา่ 10,000 1.00 นอ้ยกวา่ 5,000 1.00 
10,000 - 19,999 1.02 5,000 - 9,999 1.02 
20,000 - 29,999 1.04 10,000 - 14,999 1.04 
30,000 - 39,999 1.06 15,000 - 19,999 1.06 
40,000 - 49,999 1.08 20,000 - 24,999 1.08 
50,000 - 59,999 1.10 25,000 - 29,999 1.10 
…………   ………..   
--- ทุกวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 10,000 บาท ได ้LU เพ่ิม 0.02     -- ทุกวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 5,000 บาทได ้LU เพ่ิม 0.02 
= 1 บวก [(จ านวนเตม็ของ เงินวจิยั หาร 10,000) คูณ 0.02]  = 1 บวก [(จ านวนเตม็ของ เงินวจิยั หาร 5,000) คูณ 0.02] 

  

2.2  แปรผันตามจ านวนผู้ร่วมวิจัย ก าหนดให้โครงการวิจัยที่ท าคนเดียวได้ 2 LU และให้ได้ load เพ่ิม 1 
LU ตามจ านวน ผู้วิจัยที่เพ่ิมขึ้น 1 คน ทั้งนี้มีการก าหนดค่าสูงสุด = 7 ซึ่งหมายความว่าจ านวนผู้ร่วมวิจัยตั้งแต่ 6 คน
ขึ้นไป จะได้ load 7 LU     

วิธีการก าหนดตัวแปรตามจ านวนผู้ร่วมวิจัย     
จ านวนผูร่้วมวจิยั(คน) LU/ปี 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

> 6 7 
   

โดยแสดงเป็นสูตรการค านวณทางคณิตศาสตร์ดังนี้        
      โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์      (1 + N )  X  [ 1 + TRUNC ( B / 10000 , 0 ) X 0.02 ]   

    โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์     (1 + N )  X  [ 1 + TRUNC ( B /  5000 , 0 ) X 0.02 ] 
   

โดยที่    N  คือ จ านวนผู้ร่วมวิจัย  มีค่าตั้งแต่  1 ถึง 6     
         B  คือ จ านวนเงินวิจัย (บาท/ปี)   และ TRUNC คือตัวเลขจ านวนเต็ม มีค่าเป็น 1, 2, 3, ……. 
  

ตัวอย่าง  แสดงการคิด Load ของโครงการวิจัย     
โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 โครงการ มีผู้ร่วมวิจัย 3 คน เป็นโครงการ 2 ปี วงเงิน 2 ล้านบาท ปีที่คิด 

load เป็นปีแรกของโครงการ วงเงินวิจัย 865,000 บาท  มีวิธีคิด คือ     
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        =  (1+ จ านวนผู้ร่วมวิจัย) X  [1 + จ านวนเต็มของ (จ านวนเงินวิจัย หาร 10,000) X 0.02 ] 
  =  (1+3)  X  [1+ (จ านวนเต็มของ (865,000 / 10,000)) X  0.02 ]    

=  4  X  [ 1 + ( 86 X 0.02 ) ] = 4  X  2.72 = 10.88 LU … (เป็น load รวมของผู้ร่วมวิจัยทั้ง 3 คน)
  

  โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์  1 โครงการ มีผู้ร่วมวิจัย 2 คน วงเงิน 23,000 บาท มีวิธีคิด คือ  
  =  (1+ จ านวนผู้ร่วมวิจัย) X  [ 1 + จ านวนเต็มของ (จ านวนเงินวิจัย หาร 5,000) X 0.02 ] 
  =  (1+2)  X  [ 1 + (จ านวนเต็มของ (23,000 / 5,000)) X  0.02 ]     

=  3 X  [ 1 + (4 X 0.02) ] = 3 X 1.08  = 3.24 LU … (เป็น load รวมของผู้ร่วมวิจัยทั้ง 2 คน)
     

  3. กรณีที่โครงการวิจัย/ผลงานทางวิชาการมีผู้ร่วมงานมากกว่า 1 คนให้เฉลี่ย load unit  ตาม weight 
ตาม%สัดส่วนภาระงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ     

  4. การคิด Load unit ของโครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ ให้คิด Load ตามระยะเวลาของข้อเสนอ
โครงการวิจัย (กรณีงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนด จะไม่ได้ load ในช่วงเวลาที่ขอขยายเวลา นอกเหนือจากที่
โครงการก าหนด)  

5. การคิดวงเงินวิจัย ในกรณีที่โครงการวิจัยมีระยะเวลาวิจัยมากกว่า 1 ปี  ให้ใช้จ านวนเงินวิจัยตามปีที่
ปรากฏในข้อเสนอโครงการวิจัย  หากในโครงการไม่ได้ระบุจ านวนเงินวิจัยเป็นรายปี ให้หารเฉลี่ยจ านวนเงินทั้ง
โครงการกับจ านวนปีที่ด าเนินการ     

6. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications) หมายถึง ผลงานที่เขียน/จัดท า
ขึ้น โดยน าเนื้อหาจากผลงานวิจัยที่ก าลังท าอยู่ หรือท าเสร็จไปแล้ว ไปลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  ในที่นี้รวมถึง
บทความที่จัดท าข้ึนโดยน าเอาผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา จากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ของนักศึกษา ไปลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการด้วย (ทั้งนี้ต้องมีชื่ออาจารย์(ที่ได้ load unit) ปรากฏอยู่ใน
ฐานะผู้แต่งหลัก/ผู้แต่งร่วม) แต่ยกเว้น กรณีที่เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของอาจารย์เอง หรือผลงานวิจัยที่อาจารย์ท า
เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก      

อนึ่ง ภาระงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอก ในบทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษา จะอยู่ในหัวข้อภาระงานสอน (ไม่แสดงในหัวข้อนี้)    แต่ในกรณีที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
เหล่านี้ลงในวารสาร    หรือมีการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ให้น าไปกรอกในหัวข้อ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
(Publications)  และผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) ตามล าดับ     

7. Reviewed Articles หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีจัดท าขึ้นและได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร/วารสารทาง
วิชาการ  โดยมีการสรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการอ่ืน ๆ ได้อย่างชัดเจน  

8. ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) หมายถึง ผลงานวิชาการที่ได้น าเสนอในที่
ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ หรือนานาชาติ  ที่เป็นการน าเสนอในรูปแบบ oral หรือ poster   โดยอาจมี
ภาระงานงานเป็นผู้น าเสนอผลงานหลักหรือเป็นผู้ร่วมเสนอผลงานก็ได้     

9. บทความวิชาการ  หมายถึง ผลงานที่จัดท า/เขียนขึ้น และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร/วารสารทาง
วิชาการ โดยมีการก าหนดประเด็นที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ และมีการสรุปประเด็น  
อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการของตนได้อย่างชัดเจน  
  10.  ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหาทั้งหมด
ของรายวิชา หรือส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสะท้อน
ให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา     

11. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ และ/หรือผู้อ่านทั่วไป  
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร หรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้
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จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง  ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา
ความคิด  สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง ในหัวข้อนี้ ไม่รวม
หนังสือ/ต าราที่เป็นผลงานแปล กรณีท่ีเป็นงานแปล  ให้เสนอผลงานในหัวข้อ ภาระงานบริการวิชาการ ( ข้อ 3.16 ) 
 12.  กรณีท่ีก าหนด load unit เป็นช่วงหรือค่าสูงสุด ให้คณะก าหนดเพ่ิมตามดุลยพินิจของกรรมการประจ าคณะ 

13.  Load unit ภาระงานวิจัยที่ก าหนดเป็น load ทั้งปี หากต้องการรายงานเป็นภาคการศึกษาให้หาร 2 
       

ง.  การก าหนดภาระงานบริการวิชาการเป็น Load unit     
ภาระงานบริการวิชาการมีลักษณะหลากหลายประเภท  การคิด Load unit ของภาระงานบริการวิชาการ ใน

ที่นี้ก าหนดเป็น 4  ลักษณะ คือ       
     1. การให้บริการทางการแพทย์  รวมการรักษาเฉพาะทาง เช่น ผ่าตัด ท าคลอด ท าฟัน การให้บริการใน
โรงพยาบาล และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยเทียบภาระงานดังกล่าวเท่ากับสอนวิชาปฏิบัติการทางชีวภาพ  คือ 
ให้บริการ 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.039 Load unit และคิดเพ่ิม 25% กรณีเป็นการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง  (เท่ากับ 
0.049 Load unit)     
     2. การเป็นวิทยากร คิดเท่ากับภาระงานสอนบรรยาย  กรณีท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทน คือ เป็นวิทยากร 1 ชั่วโมง
บรรยาย เท่ากับ 0.067 Load unit และกรณีได้รับค่าตอบแทนคิด 30%     
     3. การเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  คิดภาระงานตามชั่วโมงการประชุม 
คือ ประชุม 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.022 Load unit  (0.022 มาจาก 1 ชั่วโมง หาร 3 หน่วยชั่วโมง หาร 15 สัปดาห์) และ
บวกเพ่ิม 30% กรณีเดินทางไปประชุมนอกวิทยาเขต     
     4. การให้บริการทางวิชาการ ในลักษณะเป็นผู้พิจารณาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/หนังสือ/ต ารา/บทความ/
ข้อเสนอโครงการวิจัย  ที่ปรึกษานักวิจัย/หน่วยงานของรัฐ  ฯลฯ  คิดภาระงานเป็นเรื่อง/โครงการ/ชั่วโมงการท างาน 
แล้วแต่กรณี     

5.  การจัดประชุม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ คิดภาระงานตามชั่วโมง
การท างาน คือ ท างาน 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.022 Load unit  โดยมีการคิดทั้งก่อนเริ่มโครงการ และเวลาจัดจริง  
     

จ. การก าหนดภาระงานบริหารและอ่ืน ๆ เป็น Load unit     
1. การก าหนด load unit  ส าหรับภาระงานบริหาร ในที่นี้มีการคิด Load ภาระงานบริหารเป็น 5  กลุ่ม คือ     

          1.1 ผู้บริหารระดับอธิการบดี  ก าหนดภาระงานบริหาร 100% คือ 20 LU          
         1.2 ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก(ที่เทียบเท่าคณะ) ก าหนดภาระงานบริหาร 
90% คือ 18 LU     
          1.3  ผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดี  หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขา(ในคณะที่ไม่มีการแบ่งส่วน
ราชการเป็นภาควิชา) รองผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก(ที่เทียบเท่าคณะ) ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย และต าแหน่ง
อ่ืน ๆ ที่ภาระงานบริหารเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา ก าหนดภาระงานบริหาร 40% คือ 8 LU   
           1.4 ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี ผู้ดูแลหลักสูตร และต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่ภาระงานบริหาร
เทียบเท่ารองหัวหน้าภาควิชา ก าหนดภาระงานบริหาร 30% คือ 6 LU     
           1.5 ผู้บริหารระดับผู้ประสานงานหลักสูตร  หัวหน้าโปรแกรม ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการศูนย์/ส านักที่เป็น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา   และต าแหน่งบริหารอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ก าหนดในข้างต้น   ก าหนดภาระ
งานตามจ านวนชั่วโมงท างานจริง และคิด 1 ชั่วโมงท างาน = 0.022 LU     

2. ในกรณีที่มีต าแหน่งบริหารหลายต าแหน่ง  ให้คิดภาระงานเฉพาะต าแหน่งสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว  
3. Load unit ที่ก าหนดส าหรับงานบริหารนี้  เป็น load ส าหรับ 1 ปี  หากเป็นการรายงานรอบครึ่งปี ให้คิด

ครึ่งหนึ่งของที่ก าหนด     
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 4. การก าหนด load unit  ส าหรับภาระงานอ่ืน ๆ ในที่นี้มีการคิด Load ส าหรับภาระงานการเป็น
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง งานด้านศิลปวัฒนธรรม  ผู้น ากิจกรรมทางวิชาการ โดย
ที่ภาระงานการเป็นกรรมการนับตามเวลาที่เข้าประชุม แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการในต าแหน่งผู้บริหาร   ส่วนภาระ
งานอ่ืน ๆ นับตามกิจกรรม/ชั่วโมงปฏิบัติงาน     
     

ฉ. การรายงานภาระงาน     
มีการปรับรอบรายงานภาระงานตั้งแต่ช่วงมีงบประมาณ 2557 โดยก าหนดให้มีการรายงานเป็น 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1/25XX ( ส.ค. XX-1 – ม.ค. XX  ) (รอบของการประเมิน ครั้งที่1) 

หมายถึง ข้อมูลภาระงานสอนภาคการศึกษา 1/25XX-1 ( ส.ค. 25XX-1 – ธ.ค. 25XX-1 )  
        ข้อมูลภาระงานอ่ืน ๆ ตามรอบการประเมิน  ( ส.ค. 25XX-1 – ม.ค. 25XX  ) เช่น ข้อมูลภาระงานวิจัย 
ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานบริหารและอ่ืน ๆ  บันทึกตามเวลาจริง   

ช่วงที่ 2/25XX ( ก.พ. XX – ก.ค. XX  ) (รอบของการประเมิน ครั้งที่ 2) 
หมายถึง  ข้อมูลภาระงานสอนภาคการศึกษา 2/25XX-1 ( ม.ค. 25XX – พ.ค. 25XX ) กรณีมีการเรียนการสอนใน
ภาคฤดูร้อน ช่วงเดือน พ.ค. –ก.ค. สามารถบันทึกได้ในรอบนี้  
       ข้อมูลภาระงานอ่ืน ๆ  ตามรอบการประเมิน  ( ก.พ. 25XX – ก.ค. 25XX ) เช่น ข้อมูลภาระงานวิจัย 
ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานบริหารและอ่ืน ๆ  บันทึกตามเวลาจริง   
 

ปรับปรุงเม่ือกันยายน 2558 
 
หมายเหตุ :  
1 ชม. ท างาน = 0.022 มาจาก  ( 1 / 15 = 0.067 เอา 0.067 / 3 )    
1 ชม.สอนจริง ใช้เวลาเตรียมสอน 2 ชม.    
เดิม สัปดาห์ในการเรียนการสอน คิดท่ี 17.5 สป. ดังนั้น สอน 3 ชม. / สป. จึงได้  52.5 ชม. / ภาคการศึกษา 
   
  



การก าหนดภาระงานส าหรับการจัดท าบัญชีเทียบ load

ลกัษณะงาน/ผลงาน หมายเหตุ
ปริมาณงาน   load unit 

1. ภาระงานสอน  (ต่อภาคการศึกษา)
1.1 การสอนบรรยายและคุมปฏิบัตกิาร

1.1.1 การสอนบรรยายและคุมปฏิบัตกิาร ระดบัปริญญาตรี
ก. สอนระดบัปริญญาตรี 1 ชัว่โมงสอนบรรยาย 0.107 คิดเท่ากบั 1 หาร 15 และ +เพ่ิม 60%
    +เพ่ิมกรณีสอนขนาดชั้นเรียน>50คน
      ขนาด class size 1 - 50 คน 1 ชัว่โมงสอนบรรยาย 0.107 ขนาด class size มาตรฐาน นศ. 50 คน
      ขนาด class size = N  และ N>50 คน 1 ชัว่โมงสอนบรรยาย 0.107+(0.000248*(N-50)) + เพ่ิม .000248 ต่อนศ.1 คน (ดูรายละเอียด

ในค าช้ีแจงขอ้ ข ขอ้ยอ่ย 2.6)

ข. การคุมปฏิบติัการ
     ปฏิบติัการกายภาพ/ภาษา/คอมพิวเตอร์1 ชัว่โมงคุมปฏิบติัการ 0.033 คิด 1 ชัว่โมงคุมlab = 1.5 ชัว่โมงท างาน   (1.5 คูณ

 .022)

     ปฏิบติัการชีวภาพ/เทคนิคเฉพาะ 1  ชัว่โมงคุมปฏิบติัการ 0.039 คิด 1 ชัว่โมงคุมlab = 1.77 ชัว่โมงท างาน  (1.77

     สาขา/สอนปฏิบติับนคลีนิค คูณ 0.022)

ค. สอนซ ้าเป็นกลุ่มท่ี 4, 5, … 1 ชัว่โมงสอนบรรยาย 0.080 ให้ได ้load ลดลง 25% (ดูรายละเอียดใน
ค าช้ีแจงขอ้ ข ขอ้ยอ่ย 2.7)

ง. สอนหลกัสูตรโครงการพิเศษ 30% ของ load งานสอน
ปกติทุกประเภท

รวมถึงการสอนภาษาองักฤษนศ. โครงการ
 พิเศษ  (ดูรายละเอียดในค าช้ีแจงขอ้ ข ขอ้
ยอ่ย 2.9)

จ. สอนภาคฤดูร้อน 50% ของ load งานสอน
ปกติ

ดูรายละเอียดในค าช้ีแจงขอ้ ข ขอ้ยอ่ย 2.8
ฉ. สอนเป็นภาษาองักฤษ (ยกเวน้รายวิชา 1 ชัว่โมงสอนบรรยาย 0.160 + เพ่ิม 50% (ดูรายละเอียดในค าช้ีแจงขอ้ ข
     ท่ีสอนเก่ียวกบัภาษาองักฤษ)  ขอ้ยอ่ย 2.10)
ช. เดินทางไปสอนต่างวิทยาเขต 1 ชัว่โมงสอนบรรยาย 0.160 + เพ่ิม 50%  

1.1.2  การสอนบรรยายและคุมปฏิบัตกิาร ระดบับัณฑิตศึกษา
           (จ านวนอาจารยท่ี์ปฏิบติังานในแต่ละชัว่โมงหรือจ านวนกลุ่มยอ่ยในแต่ละตอนเป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการประจ าคณะ )

ก. การสอนบรรยาย 1 ชัว่โมงสอนบรรยาย 0.107 คิดเท่ากบัการสอนบรรยายปริญญตรี

ข. การคุมปฏิบติัการ
     ปฏิบติัการกายภาพ/ภาษา/คอมพิวเตอร์1 ชัว่โมงคุมปฏิบติัการ 0.033 คิด 1 ชัว่โมงคุมlab = 1.5 ชัว่โมงท างาน   (1.5 คูณ

 .022)

     ปฏิบติัการชีวภาพ/เทคนิคเฉพาะ 1  ชัว่โมงคุมปฏิบติัการ 0.039 คิด 1 ชัว่โมงคุมlab = 1.77 ชัว่โมงท างาน  (1.77

     สาขา/สอนปฏิบติับนคลีนิค คูณ 0.022)

ค. สอนหลกัสูตรโครงการพิเศษ 30% ของ load งานสอน
ปกติทุกประเภท

รวมถึงการสอนภาษาองักฤษนศ .โครงการพิเศษ  
(ดูรายละเอียดในค าช้ีแจงขอ้ ข ขอ้ยอ่ย 2.9)

ง. สอนภาคฤดูร้อน (เฉพาะ PSUGET 50% ของ load งานสอน ดูรายละเอียดในค าช้ีแจงขอ้ ข ขอ้ยอ่ย 2.8
     ไมต่อ้งเลือกหวัขอ้น้ี)
จ. สอนเป็นภาษาองักฤษ (ยกเวน้รายวิชา 1 ชัว่โมงสอนบรรยาย 0.133 + เพ่ิม 25%   (ดูรายละเอียดในค าช้ีแจงขอ้

     ท่ีสอนเก่ียวกบัภาษาองักฤษ)  ข ขอ้ยอ่ย 2.10)
ฉ. กรณีเดินทางไปสอนต่างวิทยาเขต 1 ชัว่โมงสอนบรรยาย 0.160 + เพ่ิม 50%  

เกณฑ์มาตรฐาน
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ลกัษณะงาน/ผลงาน หมายเหตุ
ปริมาณงาน   load unit 

เกณฑ์มาตรฐาน

1.2  การสอนแบบ PBL

1.2.1  การสอนแบบ PBL ระดบัปริญญาตรี
ก. การท าหนา้ท่ีของอาจารย์
     - เป็น Facilitator 1 ชัว่โมงสอน 0.067 คิดเท่ากบัการท างาน 3 ชัว่โมง
     - เป็น Resource Person/Session manager 1 ชัว่โมงสอน 0.039 คิดเหมือนการสอน lab ชีวภาพ
ข. สอนหลกัสูตรโครงการพิเศษ 30% ของ load งานสอน

ปกติทุกประเภท

รวมถึงการสอนภาษาองักฤษนศ .โครงการพิเศษ  
(ดูรายละเอียดในค าช้ีแจงขอ้ ข ขอ้ยอ่ย 2.9)

ค. สอนภาคฤดูร้อน 50% ของ load งานสอน
ปกติ

ดูรายละเอียดในค าช้ีแจงขอ้ ข ขอ้ยอ่ย 2.8

1.2.2  การสอนแบบ PBL ระดบับัณฑิตศึกษา
ก. การท าหนา้ท่ีของอาจารย์
     - เป็น Facilitator 1 ชัว่โมงสอน 0.067 คิดเท่ากบัการท างาน 3 ชัว่โมง
     - เป็น Resource Person/Session manager 1 ชัว่โมงสอน 0.039 คิดเหมือนการสอน lab ชีวภาพ
ข. สอนหลกัสูตรโครงการพิเศษ 30% ของ load งานสอน

ปกติทุกประเภท

รวมถึงการสอนภาษาองักฤษนศ .โครงการพิเศษ  
(ดูรายละเอียดในค าช้ีแจงขอ้ ข ขอ้ยอ่ย 2.9)

ค. สอนภาคฤดูร้อน 50% ของ load งานสอน
ปกติ

ดูรายละเอียดในค าช้ีแจงขอ้ ข ขอ้ยอ่ย 2.8

1.3  ภาระงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ภาระงานวิทยานิพนธ์

         1.3.1 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 0.400 เป็น load รวมของอาจารยท่ี์ปรึกษา (weight

         (นศ.ป.โท/ป.เอก 1 คน) เป็น% กรณีอจ. > 1 คน )  คิดเทียบ  3  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์=1.2 LU
* โครงการพิเศษคิดภาระงานแค ่ 30%

          1.3.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 1 เร่ือง 0.289 อ่าน 10 ชม., สอบ 3 ชม. (=13 หาร 3 หาร 15)  
(เป็น load ของอจ.แต่ละคน)

           (ยกเว้นอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ ) วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 1 เร่ือง 0.400 อ่าน 15 ชม., สอบ 3 ชม. (=18 หาร 3 หาร 15)  
(เป็น load ของอจ.แต่ละคน)     ดูรายละเอียดใน
ค าช้ีแจงขอ้ ข ขอ้ยอ่ย 2.14

           1.3.3 กรรมการพิจารณาโครงร่าง วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 1 เร่ือง 0.067 คิด3 ชม./เร่ือง ( = 3 หาร 3 หาร 15)
            วิทยานิพนธ์ (ยกเวน้อาจารยท่ี์ (เป็น load ของอาจารยแ์ต่ละคน)
             ปรึกษาวิทยานิพนธ)์ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 1 เร่ือง 0.111 คิด5 ชม./เร่ือง ( = 5 หาร 3 หาร 15)

(เป็น load ของอาจารยแ์ต่ละคน)
ภาระงานสารนิพนธ์
           1.3.4 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 1 หน่วยกิตสารนิพนธ์ 0.200 คิดคร่ึงหน่ึงของวิทยานิพนธ์

เป็น load รวมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
(weightเป็น% กรณีอจ.>1คน)

            1.3.5  กรรมการสอบสารนิพนธ์ สารนิพนธ์ปริญญาโท 1 เร่ือง 0.222 อ่าน 7 ชม., สอบ 3 ชม. (=10 หาร 3 หาร

            (ยกเวน้อาจารยท่ี์ปรึกษาสาร
นิพนธ์)

15)  (เป็น load ของอจ.แต่ละคน)

กรรมการสอบ
ภาระงานสอน หน้า2



ลกัษณะงาน/ผลงาน หมายเหตุ
ปริมาณงาน   load unit 

เกณฑ์มาตรฐาน

           1.3.6 กก.สอบประมวลความรอบรู้นศ. 1 คน 0.067 คิด 3 ชม. รวมออก,ตรวจขอ้สอบ สอบ
สมัภาษณ์ฯลฯ(เป็น load ของอจ.แต่ละคน)

           1.3.7 กก.สอบวดัคุณสมบติัป.เอก นศ. 1 คน 0.111 คิดเท่ากบั 5 ชม. ( = 5 หาร 3 หาร 15)  
(เป็น load ของอจ.แต่ละคน)

1.4  วิชาโครงงาน  (project) /งานวิจัยนศ.ป.ตรี/ ปัญหาพิเศษ/ ภาคนิพนธ์/รายวิชากจิกรรมเสริมหลกัสูตร
1.4.1 ท่ีปรึกษาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ นกัศึกษา 1  คน (3 หน่วยกิต) ไมเ่กิน 0.857 (3 ชม.คูณ15 สป. หาร 52.5 ชม.)
        /งานทดลองวิจยั/ปฏิบติัการภาคสนามนกัศึกษา 2 คน (3 หน่วยกิต) ไมเ่กิน 1.714 เป็น load รวมของอาจารยท่ี์ปรึกษา
       /รายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตร นกัศึกษา 3 คน (3 หน่วยกิต) ไมเ่กิน 2.286 weightเป็น% กรณีอจ.>1คน
          นกัศึกษา 4 คน (3 หน่วยกิต) ไมเ่กิน 2.571 weight ตามสดัส่วน กรณีวิชา< 3 นก. 

นศ. คนท่ี 5 ข้ึนไป (3 หน่วยกิต) +เพ่ิมไม่เกิน 0.143/คน
รายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไมเ่กิน  0.286 มาจากการเทียบ 1 ใน 3 ของรายวิชาโครงงาน 3 นก.

ก าหนดใหคิ้ด 15 ชม. (1 หน่วยกิต) ต่อนกัศึกษา 1 คน ได ้Load Unit ไม่เกิน 0.857

นกัศึกษาต่อกลุ่ม 15-20 คน

1.4.2 กรรมการสอบวิชาโครงงาน/วิจยั / 1 โครงงาน/เร่ือง (นศ. >1 คน) 0.067 อ่าน ตรวจ และประเมินรายงาน
          กก.พิจารณาผลงาน project  / กก. (เป็น load ของกรรมการ 1 คน)
          กลาง / กก.ผูท้รงคุณวุฒิ  (ยกเวน้
          อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน)
1.4.3 กรรมการพิจารณาโครงร่าง
โครงงาน

1 โครงงาน 0.022 คิดเท่ากบั 1 ชม. ( = 1 หาร 3 หาร 15)  
(เป็น load ของกรรมการ 1 คน)

1.4.4 ผูจ้ดัการรายวิชาโครงงาน 1 โครงงาน/เร่ือง (นศ. >1 คน) 0.033 คิดคร่ึงหน่ึงของกรรมการสอบโครงงาน

1.5 วิชาสัมมนา / วิชาหัวข้อเฉพาะทาง

1.5.1 ท่ีปรึกษา 1 หวัขอ้/เร่ือง (นศ. >1 คน) 0.100  คิด = 4.5 ชัว่โมงสอนสมัมนา/สป.

 (หรือ = 0.022 ต่อ ชม.) เป็น load รวมของอาจารยท่ี์ปรึกษา
weight เป็น% กรณีอจ.>1คน

1.5.2 กรรมการสอบ 1 หวัขอ้/เร่ือง (นศ. >1 คน) 0.033 คิด= คร่ึงหน่ึงของ project    (เป็น load ของ
กรรมการ 1 คน)

1.5.3 ผูป้ระสานงาน/ผูจ้ดัการ 1 หวัขอ้/เร่ือง (นศ. >1 คน) 0.022
1.6  วิชาฝึกงาน/นิเทศงานนักศึกษา

1.6.1  ดูแลนศ.ฝึกงาน/นิเทศงานนศ.ท่ี 1 ชัว่โมงนิเทศจริง (ไม่รวมเวลา

เดินทาง)

0.022 3 ชม.นิเทศ = 1 ชม.สอน (เดิม 0.067)

           ไมใ่ช่ทางคลินิค ประเมินผล นศ. 1 คน 0.044 คิดวนัละไม่เกิน 6 ชม. คิด 2 ชม.

1.6.2 นิเทศงานในโรงพยาบาลสมทบ 1 ชัว่โมงปฏิบติังาน ส าหรับตรวจรายงาน ใหเ้กรด

          รวมถึงการคุม case discussion, อาจารยห์ลกั 0.022
          discussion อาจารยผ์ูช่้วย 0.011
1.6.3 สอนงานนศ.บนคลินิค/ห้องผา่ตดั/ 1 ชัว่โมงปฏิบติังาน
          Ward round (รวม OR / bedside อจ.ผูป้ฏิบติั case 0.039  คิด= 1 ชม.สอน lab ชีวภาพ

          /ซกัประวติั/ตรวจร่างกาย/
หตัถการ)

อจ.ผูร่้วม discuss 0.013

1.6.4 ผูป้ระสานงานการฝึกงาน 1 ภาคการศึกษา 0.300 รวมการติดต่อประสานงานกบัแหล่งฝึก  จดันศ .
ฝึกงานในแหล่งต่างๆ  ฯลฯ
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ลกัษณะงาน/ผลงาน หมายเหตุ
ปริมาณงาน   load unit 

เกณฑ์มาตรฐาน

กรณีท่ีเป็นโครงการพิเศษคิดแค ่30%

1.6.5 ทศันศึกษาท่ีปรากฎใน course 1 ชม.ปฏิบติังาน (ไม่เกิน 6 ชม./วนั) 0.022 คิด 3 ชม.ปฏิบติังาน = 1 ชมสอนบรรยาย (เดิม 
0.067)

          outline ของรายวิชาสอน/ (ค านวณบนฐาน LU เก่า 0.067)

1.7 ภาระงานสอนอืน่ๆ 

1.7.1 ผูป้ระสานงานรายวิชา (ท่ีไมใ่ช่วิชา 1 รายวิชา 10% ของ LU งานสอน เป็น load รวมของอจ.ผูป้ระสานงาน
         โครงงาน/ สมัมนา /ฝึกงาน) รายวิชานั้นๆ แต่ไม่เกิน 1 LU weight เป็น% กรณีอจ. >1 คน
1.7.2 งานคุมสอบ 1 ชัว่โมงคุมสอบ 0.011 3 ชม.คุมสอบ = 1 ชม.ปฏิบติักายภาพ   (คิด

เฉพาะสอบ midterm และ final)

1.7.3 งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการเรียนการ
สอน

1 ชัว่โมงท างาน ดุลยพินิจของกรรมการ - วิชาปฏิบติัสาขาศิลปะการแสดงและการจดัการ

          นกัศึกษา นอกจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ประจ าคณะ - สหกิจศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเหตุ   
  1. ภาระงานสอน 1 Load unit เทียบเท่ากบั สอนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 1 หน่วยกิต หรือ สอนบรรยาย 15 ชัว่โมง  
  2. กรณีท่ีมีลกัษณะการสอน/วิธีสอน นอกจากท่ีก าหนดขา้งตน้ ให้คณะก าหนดเพ่ิมตามดุลยพินิจของกรรมการประจ าคณะ
                     และเสนอคณะท างานศึกษาการเทียบภาระงานขา้ราชการสาย ก ให้ความเห็นชอบ
  3. การคิดภาระงานสอน ให้รวมปริมาณภาระงานและค านวณเป็นภาคการศึกษา
  4. กรณีท่ีภาระงานนั้น ๆ มีอาจารยรั์บผิดชอบหลายคน ให้ weight เป็น % ตามภาระงานแต่ละคน
  5. ความหมายของอกัษรยอ่ในบญัชีเทียบ load : ชม. = ชัว่โมง, สป.= สปัดาห์ , อจ. = อาจารย,์ กก.= กรรมการ
  6. กรุณาอ่านค าช้ีแจง และรายละเอียดเพ่ิมเติมใน sheet ค าช้ีแจงสอน
  7.  1 ชัว่โมงสอนบรรยาย ให้ภาระงานเตรียมการสอน + สอนจริง 3 ช.ม. ดงันั้น 17.5 สปัดาห์ (จ านวนสปัดาห์ตั้งแต่แรก) จึงได ้52.5
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การกาํหนดภาระงานสําหรับการจัดทาํบัญชีเทยีบ load ภาระงานวจิัย
ลกัษณะงาน/ผลงาน                            เกณฑ์มาตรฐาน หมายเหตุ

ปริมาณงาน  จํานวน load unit
2. ภาระงานวจิัยและผลงานทางวชิาการอืน่ๆ  (ต่อปีการศึกษา) สูตรคาํนวณต่อปี ในระบบ HRMIS

2.1.1 งานวิจยัท่ีอยูร่ะหวา่งการ 1 โครงการ 0.5 ตาม มติ คบม
ขอรับทุนวิจยั
2.1.2 การยืน่ขอสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัรท่ีไดรั้บหมายเลขคาํขอแลว้

1 หมายเลขคาํขอ / เร่ือง 0.5

2.2 งานวิจัยท่ีกาํลงัดําเนินงาน เฉล่ียใหต่้อภาค
2.2.1 งานวิจยัท่ีไดรั้บทุน (ไม่รวมทุนวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบันกัศึกษา)
    2.2.1.1 โครงการวิจยัทาง 1 โครงการวิจยั, ผูว้ิจยั N คน ทุกวงเงินท่ีเพิ่ม 1 หม่ืนบาท
    วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ ทุนวิจยั B บาท/ปี ได ้Load เพิ่ม 0.02
    วิทยาศาสตร์สุขภาพ

   2.2.1.2 โครงการวิจยัทาง 1 โครงการวิจยั, ผูว้ิจยั N คน ทุกวงเงินท่ีเพิ่ม 5 พนับาท
   สังคมศาสตร์ ทุนวิจยั B บาท/ปี Load เพิ่ม 0.02

     …กรณีโครงการวิจยัท่ี>1ปี  หากไม่ไดก้าํหนดวงเงินเป็นรายปี ใหห้ารเฉล่ีย  แต่ถา้มีการแบ่งเงินเป็นรายปี คิดตามท่ีกาํหนดรายปี
  2.2.1.3 ผูบ้ริหารโครงการวิจยัชุด 1 ชุดโครงการ ไม่เกิน 4.0
2.2.2 งานวิจยัท่ีไม่ไดรั้บทุน 1 โครงการวิจยั ไม่เกิน 3.0 มีการตรวจสอบโครงการจาก Peer

 และมีการติดตามผลการ
ดาํเนินงานจากคณะ

2.2.3 งานวิจยัท่ีอจ.ไดรั้บทุนเพ่ือ 1 โครงการวิจยั ไม่เกิน 1.0 รวมทั้งแหล่งทุนภายใน
           บณัฑิตศึกษา และภายนอกมอ.

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 งานวิจยัท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จ ไม่มีการคาํนวณ LU  เน่ืองจากไดค้าํนวณ LU  ขณะท่ีทาํงานวิจยัช้ินนั้นแลว้
2.3.2 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ/์บทความวิจยัท่ีตีพิมพ ์(Publications) รวมผลงานวิจยัท่ีทาํร่วมกบันกัศึกษา

ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ (peered) 1 paper ดูรายละเอียดในคาํช้ีแจงขอ้ ค
    author 1 คน 3.0 ขอ้ยอ่ย 3.6

 author 2 คน 3.5 เป็น load รวมของทั้งผลงาน
 author 3 คน 4.0 weightเป็น%กรณีผูร่้วม
 author 4 คน 4.5 งาน >1 คน
 author 5 คน 5.0

 author 5 คน ข้ึนไป 5.5
ตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ (peered) 1 paper

 author 1 คน 6.0 เป็น load รวมของทั้งผลงาน
 author 2 คน 6.5 weightเป็น%กรณีผูร่้วม

2.1 งานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการยื่นขอ

 (1+ จาํนวนผูว้ิจยั N คน)  X  [ 1 + 
(จาํนวนเตม็ของ (ทุนวิจยั B บาท/ 
10,000) * 0.02) ]  ;   (กรณีผูร่้วมวิจยั
 > 6 คน ให ้N=6)

ดูรายละเอียดในคาํช้ีแจงขอ้ ค ขอ้
ยอ่ย 3.2

ดูรายละเอียดในคาํช้ีแจงขอ้ ค ขอ้
ยอ่ย 3.2

 (1+ จาํนวนผูว้ิจยั N คน)  X  [ 1 + 
(จาํนวนเตม็ของ (ทุนวิจยั B บาท/ 
5,000) * 0.02) ]  ;   (กรณีผูร่้วมวิจยั 
 >6 คน ให ้N=6)
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ลกัษณะงาน/ผลงาน                            เกณฑ์มาตรฐาน หมายเหตุ
ปริมาณงาน  จํานวน load unit

 author 3 คน 7.0 งาน >1 คน
 author 4 คน 7.5
 author 5 คน 8.0

 author 5 คน ข้ึนไป 8.5
* การตีพิมพใ์นระดบัอ่ืนๆ ใหคิ้ดเทียบเท่าระดบัชาติ

2.3.3 ผลงานวิจยัท่ีนาํเสนอในท่ีประชุมวิชาการ (Preceeding)
นาํเสนอในระดบัชาติ
   oral 1.5

            poster 0.5 คิด 30% ของ oral
นาํเสนอในระดบันานาชาติ
    oral 2.0
     poster 0.7 คิด 30% ของ oral
* การนาํเสนอในท่ีประชุมระดบัอ่ืนๆ ใหคิ้ดเทียบเท่าระดบัชาติ 
   การนาํเสนอดว้ยวิธีการอ่ืนๆ ใหคิ้ดเทียบเป็นการนาํเสนอดว้ย  Poster

2.3.4 บทความทางวิชาการ ตีพิมพว์ารสารระดบัชาติ 2.0 - 4.0
ตีพิมพว์ารสารระดบั 4.0 - 7.0
* การตีพิมพใ์นระดบัอ่ืนๆ ใหคิ้ดเทียบเท่าระดบัชาติ

2.3.5 reviewed article ระดบัชาติ
     invited 2.0 - 4.0 weight เป็น % กรณีผูร่้วม
     sumitted 2.5
     อ่ืนๆ 2.5
ระดบันานาชาติ
     invited 4.0 - 7.0 งาน >1 คน

     sumitted 3.0 - 5.0
     อ่ืนๆ 3.0-5.0
ระดบัอ่ืนๆ
     invited 2.0-4.0
     sumitted 2.5
     อ่ืนๆ 2.5

2.3.6  ตาํรา-หนงัสือ ตาํรา-หนงัสือ 1 เล่ม ไม่เกิน 8.0 อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการคณะ

2.3.7 เอกสารคาํสอน เอกสารคาํสอน 1 วิชา ไม่เกิน 3.0 ไดมี้การจดัทาํเป็นรูปเล่มแลว้
2.3.8 คู่มือต่างๆ 1  หนา้กระดาษ A4 0.067
2.3.9 Monograph Monograph 1 เร่ือง ไม่เกิน 4.0
2.3.10 CAI CAI 1 เร่ือง ไม่เกิน 0.5 weight ตาม % กรณีไม่เต็มทั้งเร่ือง

2.3.11 Virtual classroom Virtual classroom 1 รายวิชา ไม่เกิน 3.0 weight ตาม % กรณีไม่ครบรายวิชา
2.3.12  ส่ิงประดิษฐ/์การออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรม ผลงาน 1 เร่ือง 1.5 - 8.0

เป็นบทความท่ีมีฐานมาจากงานวิจยั
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ลกัษณะงาน/ผลงาน                            เกณฑ์มาตรฐาน หมายเหตุ
ปริมาณงาน  จํานวน load unit

2.3.13  สิทธิบตัร-อนุสิทธิบตัร
              - สิทธิบตัร ในประเทศ 7.5 เป็น LU /1 เร่ือง คิดเฉพาะ

ต่างประเทศ (ท่ีพฒันาแลว้) 15.0 ปีท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร
             - อนุสิทธิบตัร ในประเทศ 2.3 อนุสิทธิบตัรคิด 30%

ต่างประเทศ (ท่ีพฒันาแลว้) 4.5 ของสิทธิบตัร
2.3.14  ผลงานท่ีไดน้าํไปใช้ ไม่เกิน 8.0 มีหลกัฐานการใชป้ระโยชน์จาก
             ประโยชน์ต่อชุมชน ชุมชน
2.3.15 บทความวิชาการ/ผลงานอ่ืนๆ ดุลยพินิจกก.ประจาํคณะ
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การกําหนดภาระงานสําหรับการจัดทําบัญชีเทียบ load ภาระงานบริการวิชาการ
ลกัษณะงาน/ผลงาน ปริมาณงาน จํานวน load unit หมายเหตุ

3. ภาระงานบริการวิชาการ ต่อภาคการศึกษา

3.1 การใหบ้ริการของบุคลากรทาง
แพทย ์/ ทนัตแพทย ์(OPD)

1 ชัว่โมงใหบ้ริการ 0.039 คิด=1 ชม.คุมlabชีวภาพ

3.2 การรักษาพยาบาลเฉพาะทาง 
เช่น การผา่ตดั ทาํคลอด ทนัตกรรม

1 ชัว่โมงปฎิบติังาน 0.049 ใหเ้พิ่ม 25% ของ 3ก. รวมการ
ใหบ้ริการในโรงพยาบาลทนัตกรรม
 หรือออกหน่วยบริการทนัตกรรม

3.3 การเป็นวทิยากร (คิดเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐ  โดยไดรั้บความ
เห็นชอบของภาควชิา/คณะ/
มหาวทิยาลยั)

1 ชัว่โมงบรรยาย 0.067 คิดตาม LU เก่า (รวมการเป็น
วทิยากรใหก้บัหน่วยงานภายใน มอ.
 )              * รวมถึงการสอน
หลกัสูตรฝึกอบรมวฒิุบตัร

3.4 การเป็นผูช่้วยวทิยากร (คิด
เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบของภาควชิา/คณะ/
มหาวทิยาลยั)

1 ชัว่โมงบรรยาย 0.020 คิด 30% ของวทิยากร  * รวมถึงการ
สอนหลกัสูตรฝึกอบรมวฒิุบตัร

3.5 การเป็นกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั 
       3.5.1 ประชุม/ทาํงานในวทิยาเขต 1 ชัว่โมงประชุม/ทาํงาน 0.022
       3.5.2  ประชุม/ทาํงานนอกวทิยา
เขต

1 ชัว่โมงประชุม/ทาํงาน 0.0286 + เพิ่ม 30% กรณีเดินทางไป
ประชุม/ทาํงานนอกวทิยาเขต

3.6 การไปปฎิบติังานตามคาํเชิญของหน่วยงานภายนอก (เช่น การตรวจสอบ/ประเมินใหก้บัหน่วยงานภายนอกคณะ/ม.)
       3.6.1 ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 1 ชัว่โมงทาํงาน 0.067
       3.6.2 ไดรั้บค่าตอบแทน 1 ชัว่โมงทาํงาน 0.020
3.7 อาจารยพ่ี์เล้ียง (mentor) 1 ชัว่โมงทาํงาน 0.022  

3.8 ท่ีปรึกษาผลงานวชิาการ 1 เร่ือง / 1 โครงการ 0.111 คิด 5 ชม./เร่ือง  (= 5/3/15)
3.9 พิจารณาเคร่ืองมือวจิยั (เช่น 
แบบสอบถาม  แบบทดสอบ)

1 เร่ือง / 1 โครงการ 0.044 คิด 2 ชม./เร่ือง  (=2/3/15)

3.10 พิจารณาบทความ

    3.10.1 กรณีลงวารสารในประเทศ 1 บทความ 0.089

คิด 4 ชม./เร่ือง (รวมถึงการ
พิจารณาบทความวจิยัท่ีเป็นผลงาน
ของ นศ.ระดบับณัฑิตศึกษาและ
ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชุม

    3.10.2 กรณีลงวารสารต่างประเทศ 1 บทความ 0.111 +เพิ่ม25%ของในประเทศ

3.11 พิจารณาหนงัสือ  ตาํรา  
รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์

1 เล่ม 0.222 คิด 10 ชม./เล่ม

3.12 พิจารณาขอ้เสนอโครงการวจิยั 1 โครงการ 0.044 คิด 2 ชม./โครงการ

3.13 พิจารณาผลงานทางวชิาการ
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ลกัษณะงาน/ผลงาน ปริมาณงาน จํานวน load unit หมายเหตุ
      3.13.1 เพ่ือประเมิน ผศ./เทียบเท่า 1 ราย 0.289 คิด 13 ชม./ราย

      3.13.2 เพ่ือประเมิน รศ./เทียบเท่า 1 ราย 0.400 คิด 18 ชม./ราย

      3.13.3 เพ่ือประเมิน ศ./เทียบเท่า 1 ราย 0.667 คิด 30 ชม./ราย

3.14 จดัทาํบทวทิยุ 1 เร่ือง/บทความ 0.022 คิด 1 ชม./เร่ือง

3.15 จดัทาํวารสารทางวชิาการ 1 เล่ม 0.133 คิด 6 ชม./เล่ม เฉพาะบรรณาธิการ
วารสาร

3.16 จดัทาํเอกสารแปล/งานแปล 1 หนา้ 0.067 คิด 3 ชม./หนา้
ท่ีไม่ไดรั้บค่าตอบแทน
3.17 เขียนบทความทางวชิาการลง
เผยแพร่ส่ือระดบัชาติ

1 บทความ 0.100 คิด 6 ชม./บทความ

3.18 จดัทาํเอกสารเผยแพร่ความรู้
ทางวชิาการ

1 เร่ือง 0.067 คิด 3 ชม./เร่ือง

3.19 การจดัฝึกอบรม สมัมนา ฯ ในประเทศ 1 โครงการ
ก่อนเร่ิมโครงการ 1.111 weight เป็น % กรณีผูจ้ดังาน >1 คน

ระหวา่งอบรม สมัมนาจริง (ไม่รวมผูบ้ริหาร)

1 ชม.อบรม/สมัมนาจริง 0.022 คิด= 1 ชม.ทาํงาน, จาํนวนชัว่โมง
คิดตามระยะเวลาท่ีจดัจริง

 นานาชาติ 1 โครงการ

ก่อนเร่ิมโครงการ 2.222 weight เป็น % กรณีผูจ้ดังาน >1 คน

ระหวา่งอบรม สมัมนาจริง (ไม่รวมผูบ้ริหาร)
1 ชม.อบรม/สมัมนาจริง 0.022 คิด= 1 ชม.ทาํงาน, จาํนวนชัว่โมง

คิดตามระยะเวลาท่ีจดัจริง

3.20 การจดัประชุมวชิาการ ฯ ในประเทศ 1 โครงการ
(ท่ีเป็นทางการ) ก่อนเร่ิมโครงการ 2.222 weight เป็น % กรณีผูจ้ดังาน >1 คน

ระหวา่งอบรม สมัมนา (ไม่รวมผูบ้ริหาร)

1 ชม.ประชุมวชิาการ 0.022 คิด= 1 ชม.ทาํงาน, จาํนวน ชม. คิด
ตามระยะเวลาท่ีจดัจริง

นานาชาติ 1 โครงการ

ก่อนเร่ิมโครงการ 4.444 weight เป็น % กรณีผูจ้ดังาน >1 คน 
   (ไม่รวมผูบ้ริหาร)

ระหวา่งอบรม สมัมนา
1 ชม.ประชุมวชิาการ 0.022 คิด= 1 ชม.ทาํงาน, จาํนวนชม.คิด

ตามระยะเวลาท่ีจดัจริง
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ลกัษณะงาน/ผลงาน ปริมาณงาน จํานวน load unit หมายเหตุ
3.21 ท่ีปรึกษาหน่วยงานของรัฐ/ 
กลุ่ม ชุมชนทอ้งถ่ิน (มีหนงัสือเชิญ
จากหน่วยงานผา่นความเห็นชอบ

1 หน่วยงาน 0.111 คิด 5 ชม./หน่วยงาน  คิดloadไม่เกิน
 2 หน่วยงาน (มีหลกัฐานรับรอง
จากหน่วยงานทุกส้ินปี )

3.22 งานวเิคราะห์ ทดสอบ ฯ
 กรณีไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 1 ชัว่โมงทาํงานจริง 0.022 จาํนวนชัว่โมงคิดตามเวลาทาํงานจริง

3.23 การใหบ้ริการทางวชิาการแก่
นกัศึกษา/บุคลากรอ่ืนๆ  ไม่รวมการ

1 ชัว่โมงทาํงานจริง 0.022

ใหค้าํปรึกษาแก่นศ.ในรายวชิาท่ี
สอน/อจ.ท่ีปรึกษา (ไดรั้บการเสนอ
ผา่นคณะ)
3.24 การใหบ้ริการวชิาการท่ีทาํใน
ลกัษณะConsultant (มีลกัษณะ
เหมือนงานวจิยั)

มีการระบุชดัเจนในสญัญาวา่
เป็นท่ีปรึกษา และเป็นคู่สญัญา
กบัมหาวทิยาลยั

      3.24.1 กรณีไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 1 โครงการ 50% ของ load 

      3.24.2 กรณีไดรั้บค่าตอบแทน 1 โครงการ 25% ของ load 
งานวจิยั

เป็นงาน/โครงการท่ีปฏิบติัตาม
ระเบียบบริการวชิาการ ปี 2536

3.25 การออกใหบ้ริการชุมชน 
พฒันาชุมชน (โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะ)

1 ชัว่โมงปฎิบติังาน 0.022

3.26 การเป็นอาจารยพิ์เศษ ม.ของ
รัฐอ่ืนๆ (ผา่นความเห็นชอบจาก
ภาควชิา/คณะ/ม.)

1 ชัว่โมงสอน 0.022 คิด 30% ของภาระงานสอนปกติ 
(ตาม  LU การสอนเดิม 0.067))

3.27 ภาระงานใหบ้ริการอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีระบุขา้งตน้

1 ชัว่โมงปฎิบติังาน ดุลยพินิจกก.ประจาํ
คณะ

ภาระงานบริการวชิาการท่ี
ไม่ไดร้ะบุในท่ีน้ีใหค้ณะเสนอ
ต่อคณะกรรมการเทียบภาระ
งานของมหาวทิยาลยั
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การกําหนดภาระงานสําหรับการจัดทําบัญชีเทียบ load ภาระงานบริหารและอื่นๆ
ลกัษณะงาน/ผลงาน ปริมาณงาน จํานวน load unit หมายเหตุ

LU กาํหนดใหต่้อปี
4. ภาระงานอืน่ๆ ในระบบ HRMIS หารเฉล่ียต่อภาค

4.1 อจ.ท่ีปรึกษาชมรม
กิจกรรมนกัศึกษา / หอพกันศ.

2 ชมรม/ปีการศึกษา  (หรือ 1 
ชมรม/ภาคการศึกษา)

1.00 = ภาระงาน 22.5 ชัว่โมง/ภาค
เรียน หรือ 50 ชัว่โมง/ปี

4.2 อจ.ท่ีปรึกษานศ. (แต่งตั้ง
โดยคณะ)

1 ปีการศึกษา 0.22 = ภาระงาน 5 ชัว่โมง/ภาคเรียน

4.3 เป็นผูบ้ริหาร 4.3.1 อธิการบดี 20.0 คิดภาระงาน = 100%
4.3.2 รองอธิการบดี  คณบดี 
ผูอ้าํนวยการศูนย/์สาํนกั (ตาํแหน่ง
ท่ีภาระงานบริหารเทียบเท่าคณบดี)

18.0 คิดภาระงาน = 90% (10% ท่ี
เหลือ เลือกทาํภาระงานสอน
หรือวิจยั)

4.3.3 ผูช่้วยอธิการบดี / รองคณบดี
 /  หวัหนา้ภาควชิา / หวัหนา้สาขา
(สาํหรับคณะท่ีไม่มีการแบ่งส่วน
ราชการเป็นภาควชิา) / ผอ.โรงเรียน
 / รองผอ.ศูนย/์สาํนกั  (ตาํแหน่งท่ี
ภาระงานบริหารเทียบเท่าหวัหนา้
ภาควชิา)

8.0 คิดภาระงาน = 40%

4.3.4 รองหวัหนา้ภาควชิา  ผช.
คณบดี  หวัหนา้แผนก  รองผอ.
โรงเรียน ผูดู้แลหลกัสูตร 
ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา
(ท่ีไม่ใช่โครงการพิเศษ)  
(ตาํแหน่งท่ีภาระงานบริหาร
เทียบเท่ารองหวัหนา้ภาควชิา) 
รวมถึงผูบ้ริหารกลุ่มสาขาความเป็น
เลิศ (Discipline of Excellence; 
DoE) สถานวจิยัความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence; CoE) และ

6.00 คิดภาระงาน = 30%
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ลกัษณะงาน/ผลงาน ปริมาณงาน จํานวน load unit หมายเหตุ
 4.3.5 อ่ืนๆ (ผูป้ระสานงาน

หลกัสูตร  หวัหนา้โปรแกรม  
หวัหนา้หมวด(รร.)  ผูช่้วยผอ. 
หวัหนา้แผนก/ฝ่าย/สาขา  ผอ./
ผจก.หน่วยงานภายในท่ีภาควชิา/
คณะ/มหาวทิยาลยัแต่งตั้ง กรณี
ผูบ้ริหารหน่วยวจิยั (Research Unit;
 RC) คิดภาระงาน 1 ใน 3 ของขอ้ 
4.3.4 หรือมีจาํนวนชัว่โมงบริหาร 
45.5 ชม.

คิดตามชัว่โมง
ทาํงาน (คิด1ชม.= 

0.022 LU)

4.4.1 ประชุม/ทาํงานภายในวทิยาเขต1 ชัว่โมงประชุมจริง
ประธาน 0.044

เลขานุการ 0.033

กรรมการ 0.022 + เพ่ิมชัว่โมงทาํงานจริง คิดวนั
4.4.2 ประชุม/ทาํงานต่างวทิยาเขต ละ < 6 ชม.

ประธาน 0.0572 + เพ่ิม 30% กรณีเดินทางไป
เลขานุการ 0.0429 ประชุมต่างวทิยาเขต
กรรมการ 0.0286

4.5 งานสภาอาจารย์ 4.5.1 ประธานสภาอาจารย ์ม. 8.00 คิด load = 40%
4.5.2 ประธานสภาอาจารย ์วข./เขต 4.00 คิด load  =  20%
4.5.3 ตวัแทนสภาอาจารย ์ม./วข./ คิดภาระงานตามชัว่โมงประชุม/การท

1 ชัว่โมงประชุม/ทาํงาน 0.022
4.6 การมีส่วนร่วมในการจดั
งานดา้นศิลปวฒันธรรม

1 เร่ือง / 1 คร้ัง 0.020

4.7.1  ผูน้าํกิจกรรม 1 ชม. ปฏิบติังาน 0.011
4.7.2  ผูเ้ขา้ร่วม 1 ชม. ปฏิบติังาน 0.0055
4.7.3 ท่ีปรึกษากลุ่ม/ชมรมทาง
วชิาการ (แต่งตั้งโดยคณะ)

0.050 ต่อ 1 กลุ่ม

4.8 ภาระงานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีระบุขา้งตน้

1 ชัว่โมงทาํงาน ดุลยพินิจกก.ประจาํ
คณะ

ภาระงานท่ีไม่ไดร้ะบุในท่ีน้ี
ใหค้ณะเสนอต่อ
คณะกรรมการเทียบภาระงาน

4.4 คณะกรรมการท่ี
หน่วยงานภายในแต่งตั้ง 
(กรรมการระดบัภาควชิา/
คณะ/ม.) ไม่รวมการเป็น
กรรมการโดยตาํแหน่งบริหาร

4.7 กิจกรรมทางวชิาการ เช่น
 วารสารสโมสร/สมัมนา
สโมสร/เสวนาวชิาการ 
(JOURNAL CLUB)

กรณีท่ี กรรมการตอ้งเขา้
ประชุม/ทาํงาน มากกวา่ 1 ท่ี
พร้อมกนั ไม่นบัซํ้ าเป็น 2 ชัว่โมง
ใหเ้ลือกตอบท่ีเดียว
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