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มาตรฐานภาระงานทางวชิาการของ
อาจารย ์ตาม ก.พ.อ. และขอ้บงัคบั ม.

ภาระงาน
(50%)

คา่เป้าหมาย จ านวน ชม. จ านวน ชม. เทยีบจ านวน 
ชม.ทีท่ าได้
(3) กบัคา่

เป้าหมาย (1)

คะแนนจาก

การประเมนิ
ตามขอ้ตกลง ท าการ/ภาค ท าการ/

(TOR) การศกึษา สปัดาห์

(1) (2) (3)

1. ภาระงานตามพนัธกจิ
35.00 25 % Unsatisfied 25 %

1.1 ภาระงานสอน 25.00 17.86
18

Unsatisfied 10

1.2
ภาระงานวจิยัและงาน

วชิาการอืน่
6.00 4.29 4 Unsatisfied

10

1.3
ภาระงานบรกิาร

วชิาการ
3.00 2.14 1 Unsatisfied

5

1.4
ภาระงานท านบุ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมฯ

1.00 0.71 0 Unsatisfied
-





สว่นที ่2 ภาระงานวจิยัและงานวชิาการอืน่
ชม.ท าการ/

ภาคการศกึษา

ชม.ท าการ/

สปัดาห์

เชงิปรมิาณ

1. งานวจัิยทีก่ าลังด าเนนิงาน 132.75 8.85

2. 67.50 4.50

200.25 13.35

เชงิคณุภาพ หลกัฐาน คะแนน

1. มี 5

2. มกีารเผยแพร่ผลงานวจัิย มี 5

10รวมภาระงานวจิยัและงานวชิาการอืน่ เชงิคณุภาพ

ภาระงานวจิยัและงานวชิาการอืน่

(6 ช ัว่โมงท าการ/สปัดาห)์

ผลงานทางวชิาการ

รวมภาระงานวจิยัและงานวชิาการอืน่ เชงิปรมิาณ

มงีานวจัิยทีก่ าลังด าเนนิการ



สว่นที ่3 ภาระงานบรกิารวชิาการ
ชม.ท าการ/

ภาคการศกึษา

ชม.ท าการ/

สปัดาห์

เชงิปรมิาณ

1. การเป็นวทิยากร 0.00 0.00

2. 0.00 0.00

3. การเป็นกรรมการทีแ่ตง่ตัง้โดยหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลัย  33.80 2.25

4. การเป็นกรรมการสอบดษุฎนีพินธ/์วทิยานพินธ ์ใหห้น่วยงานภายนอก 16.00 1.07

5. การไปปฎบัิตงิานตามค าเชญิของหน่วยงานภายนอก 0.00 0.00

6. อาจารย์พีเ่ลีย้ง 0.00 0.00

7. ทีป่รกึษาผลงานวชิาการ 0.00 0.00

8. พจิารณาบทความ 4.00 0.27

9. พจิารณารายงานวจัิยฉบับสมบรูณ์ 0.00 0.00

10. พจิารณาขอ้เสนอโครงการวจัิย 0.00 0.00

11. พจิารณาผลงานทางวชิาการ 0.00 0.00

12. จัดท าบทวทิยุ 0.00 0.00

13. จัดรายการวทิยุ/โทรทัศน์ การจัดท าสือ่ 0.00 0.00

14. จัดท าวารสารทางวชิาการ (บก./กอง บก.) 0.00 0.00

15. จัดท าเอกสารแปล/งานแปล 0.00 0.00

16. เขยีนบทความทางวชิาการ (ใชเ้ฉพาะในการบรกิารวชิาการในแตล่ะครัง้) 0.00 0.00

17. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรูท้างวชิาการ 0.00 0.00

18. การจัดฝึกอบรม สัมมนา ฯ 0.00 0.00

19. การจัดประชมุวชิาการ ฯ 16.00 1.07

20. ทีป่รกึษาหน่วยงานของรัฐ/ กลุม่ ชมุชนทอ้งถิน่ 0.00 0.00

21. งานวเิคราะห ์ทดสอบฯ 0.00 0.00

22. การใหบ้รกิารทางวชิาการแก่บคุคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศกึษา 0.00 0.00

23. การใหบ้รกิารทางวชิาการอืน่ๆ เชน่ การเยีย่มชมฐานเรียนรู  ้โดยมหีลักฐานอืน่ๆ 0.00 0.00

24. การใหบ้รกิารวชิาการทีท่ าในลักษณะ Consultant 0.00 0.00

25. การออกใหบ้รกิารชมุชน พัฒนาชมุชน 0.00 0.00

26. ผลงานทีไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์ตอ่ชมุชน 0.00 0.00

27. การเป็นอาจารย์พเิศษมหาวทิยาลัยอืน่ ๆ 0.00 0.00

28. ภาระงานใหบ้รกิารอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบขุา้งตน้ 0.00 0.00

69.80 4.65

การเป็นผูช้ว่ยวทิยากร

ภาระงานบรกิารวชิาการ

(3 ช ัว่โมงท าการ/สปัดาห)์

รวมภาระงานบรกิารวชิาการ เชงิปรมิาณ

เชงิคณุภาพ หลกัฐาน คะแนน

1.
มี 2.5

2.
ไม่มี

ไม่มี

2.5

0
มกีารบรูณาการงานบรกิารวชิาการกับงานวจัิย  เชน่ พัฒนาขอ้เสนอโครงการวจัิยจากความ

ตอ้งการของชมุชนสังคม

มกีารบรกิารวชิาการ บนฐานความเชีย่วชาญ เชน่ มกีารถ่ายทอดความรู ้หรือมกีารบรกิาร

วชิาการตามความตอ้งการของชมุชน สังคม และผา่นความเห็นชอบของหน่วยงานตน้สังกัด

รวมภาระงานบรกิารวชิาการ เชงิคณุภาพ

มกีารบรูณาการงานบรกิารวชิาการกับการเรียนการสอน เชน่ การถ่ายทอดประสบการณ์จาก

การบรกิารวชิาการในชัน้เรียน หรอื
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(ก) สมรรถนะหลกั (ข) สมรรถนะประจ ากลุม่งาน

หวัขอ้
คา่

มาตรฐาน หวัขอ้
คา่

มาตรฐาน

1. ความใฝ่รู ้ 4 1. ทักษะการใหค้ าปรกึษา 3

2. การท างานเป็นทมีและการสรา้ง
เครอืขา่ย 3 2. ทักษะการสอน 3

3. ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 3
3. ทักษะดา้นการวจัิยและ
นวตักรรม 3

4. ความสามารถในการใช ้

ภาษาตา่งประเทศ 3
4. ความรูค้วามเชีย่วชาญดา้น
วชิาการ 3

5. ทักษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 3

5. ความกระตอืรอืรน้และการ
เป็นแบบอยา่งทีด่ี 4

สว่นที ่3 ขอ้ตกลงดา้นพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ





โครงการทางวิชาการเพื่อเสริมทกัษะให้นักศึกษา



4-5 ก.พ. 59 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์



















The most powerful force 
in the universe 
is compound interest

"พลังทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในจักรวาล 
คอื ดอกเบีย้ทบตน้"



37งานนโยบายและแผนและพฒันาคุณภาพ

เขา้สูต่ าแหนง่ทางวชิาการ

1. มคีณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่และปฏบิตั ิ
ภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ได้
ครบถว้นท ัง้ปรมิาณและคณุภาพ

2. มผีลการสอนเป็นไปตามเกณฑท์ ัง้ปรมิาณ

และคณุภาพ

3. มผีลงานทางวชิาการ เป็นตามเกณฑ ์ท ัง้

ปรมิาณและคณุภาพ

4. มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ



ขอก าหนดต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ขอก าหนดต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย์

ปรญิญาตรีปรญิญาตรี ปรญิญาโทปรญิญาโท ปรญิญาเอกปรญิญาเอก

ปฏบิตังิานไม่
นอ้ยกวา่ 9 ปี

ปฏบิตังิานไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี

ปฏบิตังิานไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี

ขอก าหนดต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ขอก าหนดต าแหนง่รองศาสตราจารย ์

เป็นผูช้ว่ยศาสตราจารย ์                        
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี





Thank you for your attention.


