
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 
การกรอกแบบรายงานภาระงานของอาจารย์ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
 



 

ขั้นตอนการกรอกแบบรายงานภาระงานอาจารย์ 
 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์การก่าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่่าในฐานะอาจารย์ผู้สอน  โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา อย่างละเอียด (ธก.9) 
2. กรอกข้อมูลในแบบรายงานภาระงานของอาจารย์ (ธก.10)  โดยเร่ิมกรอกจากหน้าที่ 2 

 
 
  งานสอน      

1. งานสอนนักเรียนในโรงเรียน  ตรวจสอบข้อมูลใน 1.1 หากไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรด
แก้ไขเพิ่มเติมและเขียนสรุปภาระงานสอนใน 

2. งานสอนนิสิตฯ และงานพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ฯ  ตรวจสอบข้อมูลใน 1.2 และ 1.3  แก้ไขให้
ถูกต้องและครบถ้วน   และเขียนสรุปภาระงานสอนใน 

3. รวมภาระงานสอน ข้อ 1.1 – 1.3    และน่ามาใส่ไว้ในช่อง                ภาระงานสอนทั้งหมด 
 

 งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. งานศึกษาเด็ก  งานดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยประจ่าวัน  และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ตรวจสอบข้อมูลใน  2.1,  2.2,   2.3 แก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน   และเขียนสรุปภาระงานสอน 
ใน             ของแต่ละหัวข้อ 

2. งานกิจกรรมรวมของโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลใน 2.4  เขียนภาระงานช่องสุดท้าย แก้ไขให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน และเขียนสรุปภาระงานสอนใน                  

3.   รวมภาระงานทะนุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อ 2.1 – 2.4 และน่ามาใส่ไว้ใน                      ภาระงาน 
 ทะนบุ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 งานวิจัย 
1. งานวิจัย ที่น่ามาคิดภาระงาน ได้แก่งานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร ส่าหรับงานวิจัยอื่นๆ ต้องได้รับ

การอนุมัติจากโรงเรียนและผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย       ให้คิด
ภาระงานตามข้อ 3.1 ใน ธก. 9 

2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ ที่น่ามาคิดภาระงานต้องได้รับการอนุมัติจากโรงเรียน และผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการหลักสูตร ให้คิดภาระงาน ตามข้อ 3.2ใน ธก.9 

3. รวมภาระงานวิจัย ข้อ 3.1 – 3.2 และน่ามาใส่ไว้ใน                      ภาระงานวิจัย 
 

ภาระงานอาจารย์ในโรงเรียน 

 

 

รวม 

 

 
รวม 

รวม 



 

 งานบริการวิชาการ 
1. งานสนับสนุนการศึกษา งานธุรการส่วนกลาง ให้คิดภาระงานตามข้อ 4.1 ใน ธก.9 
2. งานสัมพันธ์ชุมชน ให้คิดภาระงาน ตาม ข้อ 4.2. ใน ธก.9 
3. รวมภาระงานบริการวิชาการ ข้อ 4.1 – 4.2  และน่ามาใส่ไว้ใน                       ภาระงานบริการวิชาการ 

  
 งานอื่นๆ 

1. งานบริหารและกรรมการชุดต่างๆตลอดปีการศึกษา  ให้คิดภาระงาน ตาม ภาคผนวก ข  
2. งานเพิ่มเติม (ถ้าม)ี  ให้เขียนรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา โดยไม่มีการคิดภาระงาน  
3. รวมภาระงานอื่นๆ  ข้อ 5.1  และน่ามาใส่ไว้ใน                     ภาระงานอ่ืนๆ 

 

  
  งานสอน 

1. งานสอน ให้คิดภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยก่าหนดให้ 
2. รวมภาระงานสอน ข้อ 1.1 – 1.3   และน่ามาใส่ไว้ใน                      ภาระงานสอนในมหาวิทยาลัย 

 
  งานวิจัย 

1. งานวิจัย ให้คิดภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยก่าหนดให้ 
2. รวมภาระงานวิจัย และน่ามาใส่ไว้ใน                      ภาระงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 

  3.    น่าภาระงาน                 ในแต่ละส่วน ของอาจารย์ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย มากรอกข้อมูล        
           สรุปรวมภาระงาน ในหน้า 1 ของ ธก.10 
 
 
 
หมายเหตุ      ส่าหรับผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ โปรดกรอก          
   แบบรายงานท่าผลงานทางวิชาการ ในเอกสารหน้าสุดท้ายด้วย 
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ภาระงานอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
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ภาระงานอาจารย์ในโรงเรียน 
 

หลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ า 
ในฐานะอาจารย์ผู้สอน 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2553 

ภาคต้น       ระหว่าง 1 เมษายน   –   30 กันยายน 
ภาคปลาย     ระหว่าง 1 ตุลาคม    –   31  มีนาคม 

 
 
 
 

   กรอบภาระงาน 
 การปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก่าหนดให้อาจารย์ทุกคนมีภาระงานขั้นต่่า 
35 ชั่วโมงท่าการ (ตามเวลาราชการ) /สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ  โรงเรียนสาธิตฯ จึงก่าหนดภาระงานส่าหรับ
อาจารย์ในโรงเรียน ดังนี้ 
  

 1.   งานสอน    คิดภาระงาน  14 ชั่วโมงท่าการ 
 2.   งานทะนุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  คิดภาระงาน  14 ชั่วโมงท่าการ 
 3.   งานวิจัย    คิดภาระงาน    5 ชั่วโมงท่าการ 
 4.   งานบริการทางวิชาการ  คิดภาระงาน    2 ชั่วโมงท่าการ 

5. งานอื่นๆ 
 

 โดยก่าหนดให้ภาระงานสอนและงานทะนุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหน้าที่หลักส่าคัญที่อาจารย์ทุกคน
ต้องปฏิบัติ ถ้าภาระงานไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ก่าหนด สามารถน่าภาระงานทั้ง 5 ข้อ    มาทดแทนกันได้         
ทั้งนี้  ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาตามล่าดับขั้น 

 
 
 

 นิยาม 
งานสอน หมายถึง งานสอนนักเรียนในรายวิชาตามสาระการเรียนรู้ที่ก่าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร  

งานสอนนิสิต วิชาการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน  (162221)     วิชาการสังเกตและฝึกปฏิบัติงาน
ในชั้นเรียน  (162322)    วิชาการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานครู (162421)   วิชาการปฏิบัติการสอน (162422)   
วิชาการปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน (162423)   และวิชาการฝึกสอน (151429)   ของคณะศึกษาศาสตร์   
งานพี่เลี้ยงประจ่าชั้นหรืองานพี่เลี้ยงหลักสู ตรวิชาแก่นิสิตจากสถาบันอื่นๆ     และงานพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ของ
โรงเรียนเกี่ยวกับงานประจ่าชั้นและงานพี่เลี้ยงหลักสูตรวิชา และงานนิเทศหลักสูตรวิชา  

1. งานสอน 

                ธก. 9 



 

การคิดภาระงานสอน 
 ก่าหนดให้ท่างานสอนในโรงเรียน 14 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์ /ภาคการศึกษาปกติ   เป็นเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่่า โดยมีเกณฑ์การคิดภาระงาน ดังนี้ 
 

 1.1  งานสอนนักเรียนในโรงเรียน  จ่านวน 1 คาบ/สัปดาห์ (50นาที)  คิดภาระงาน 2 ชั่วโมงท่าการ/
สัปดาห์ /ภาคการศึกษาปกติ (จ่านวนคาบการสอน × 2 ) 
 หมายเหตุ    กรณีเป็นอาจารย์ช่วยสอน  พ.2    จ่านวน 1 คาบ/สัปดาห์ (50นาที)   คิดภาระงานสอน     
1  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์ /ภาคการศึกษาปกติ (จ่านวนคาบที่ช่วยสอน × 1 ) 
  

       1.2   งานสอนนิสิตวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์   จ่านวน 2 ชั่วโมง/คร้ัง  คิดภาระงาน ดังนี้ 

1.2.1  วิชา 162221  การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน    คิดภาระงานสอนคร้ังละ        
0.3  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ    (จ่านวนคร้ังที่สอน    0.3) 

1.2.2   วิชา 162322  การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในชั้นเรียน     คิดภาระงานสอนคร้ังละ        
0.3  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ     (จ่านวนคร้ังที่สอน    0.3)  

1.2.3 วิชา 162421   การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานครู  คิดภาระงานสอนคร้ังละ 0.3 ชั่วโมงท่าการ/
สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ  (จ่านวนคร้ังที่สอน    0.3)  

1.2.4 วิชา 162422   การปฏิบัติการสอน   คิดภาระงานสอนต่อนิสิต 1 คนดังนี้  

 1.2.4.1  อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าชั้น  คิดภาระงาน 3 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 

 1.2.4.2  อาจารย์พี่เลี้ยงหลักสูตรวิชา  คิดภาระงาน 3 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 

1.2.5  วิชา 162423   การปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน  คิดภาระงาน 3 ชั่วโมงท่าการ/
สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 

1.2.6  วิชา  151429  การฝึกสอน   คิดภาระงานสอนต่อนิสิต 1 คน   3 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/
ภาคการศึกษาปกติ 

1.2.7 งานสอนนิสิตจากสถาบันอื่นๆ   คิดภาระงานต่อนิสิต 1 คน ดังนี้ 

 1.2.7.1   อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าชั้น  คิดภาระงาน 3 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 

 1.2.7.2   อาจารย์พี่เลี้ยงหลักสูตรวิชา  คิดภาระงาน 3 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
 

1.3  งานพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ของโรงเรียนเกี่ยวกับงานประจ าชั้นและงานหลักสูตรวิชา    คิดภาระงาน  ดังนี้  
   1.3.1    อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าชั้น    คิดภาระงาน 1 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 

1.3.2    อาจารย์พี่เลี้ยงหลักสูตรวิชา  คิดภาระงาน 1 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 

1.3.3    อาจารย์นิเทศหลักสูตรวิชา   คิดภาระงาน 1 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์ภาคการศึกษาปกติ 
 

 



 

2.  งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
  
    

นิยาม 

     งานทะนุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง งานอบรม ดูแลนักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  สามารถ  
      ปรับตัวและด่ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  คือ 
  ก.  งานศึกษาเด็ก ได้แก่ งานของอาจารย์ประจ่าชั้น    
  ข.  งานดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยประจ่าวัน 
  ค.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก่าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ได้แก่  กิจกรรมสนทนายามเช้า  

กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน (ป.1–ม.6)     ทักษะการศึกษาค้นคว้า (ป.1-ป.3)    ลูกเสือและ
ผู้บ่าเพ็ญประโยชน์ (ป.4- ป.5)    กิจกรรมแนะแนว  (ม.1-ม.6) 

ง.  งานกิจกรรมรวมของโรงเรียนที่อาจารย์ได้รับแต่งต้ังและมอบหมายให้ปฏิบัติ ทั้งด้านวิชาการ    
     ด้านพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเฉพาะกิจต่างๆ 

 

การคิดภาระงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ก่าหนดให้ท่างานทะนุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  14   ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ เป็นเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่่า  โดยมีเกณฑ์การคิดภาระงาน  ดังนี้ 
     2.1  งานศึกษาเด็ก   คิดภาระงาน  8 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2  งานดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยประจ าวัน   คิดภาระงาน 2 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ 
                      ภาคการศึกษาปกติ 

2.3  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   คิดภาระงาน  ดังนี้ 
 2.3.1   กิจกรรมสนทนายามเช้า  คิดภาระงาน  3  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ  
 2.3.2   กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน   กิจกรรมทักษะการศึกษาค้นคว้า   กิจกรรมลูกเสือและ          

ผู้บ่าเพ็ญประโยชน์     และกิจกรรมแน ะแนว     จ่านวน 1 คาบ/สัปดาห์   ( 50 นาที)              

คิดภาระงาน 2 ชั่วโมงท่าการ/ สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ (จ่านวนคาบการสอน × 2) 
2.4  งานกิจกรรมรวมของโรงเรียน       ก่าหนดให้ท่างานกิจกรรม  2  ชั่วโมงท่าการ /สัปดาห์ /            

ภาคการศึกษาปกติ    เป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้ นต่่า   โดยมีเกณฑ์การคิดภาระงาน    การเป็น
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะท่างาน ในกิจกรรมเฉพาะกิจต่างๆ ของโรงเรียน  
ตาม  ภาคผนวก ก   

 
 
 
 

 



 

 
 
นิยาม    
        งานวิจัย  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ  งานวิจัย และ งานผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ 
 

ก.  งานวจิัย หมายถึง งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
หลักการ หรือข้อสรุปรวมที่จะน่าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการน่าวิชาการนั้นไป
ประยุกต์ มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา งานวิจัยที่น่ามา
คิดภาระงานต้องได้รับอนุมัติจากโรงเรียน โดยใช้ฐานข้อมูลของโรงเรียนและผ่าน การตรวจสอบ
และก่าหนดภาระงานจากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 

 

ข. งานผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ หมายถึง การน่าเสนอการผลิตผลงานทางวิชาการ
อย่างมีระบบ มีหลักการ มีการทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข้อง   (Literature Review)     โดยผลงานแต่
ละวิชา ต้องประกอบด้วยคู่มือครู  แบบฝึกหัด  สื่อการสอน  การผลิตผลงานทางวิชาการนี้ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากโรงเรียน   และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการหลักสูตร  

 
 

การคิดภาระงานวิจัย     
 ก่าหนดให้ท่างานวิจัย  5  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ   เป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า 
โดยมีเกณฑ์การคิดภาระงาน ดังนี้ 
 3.1  งานวิจัย  คิดภาระงานดังนี้ 
 

    3.1.1   งานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร     คิดภาระงานรวมทุกสาระการเรียนรู้  3 ชั่วโมงท่าการ/ 
      สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ    ส่าหรับหัวหน้างานวิจัยคิดภาระงาน  5  ชั่วโมงท่าการ/ 
                    สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
 

   3.1.2    งานวิจัยอื่นท่ีได้รับการอนุมัติจากโรงเรียนและผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ  
    ส่งเสริมการวิจัย   คิดภาระงานต่อเร่ือง ดังนี้ 
 

    3.1.2.1   งานวิจัยเดี่ยว   คิดภาระงาน 3 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ  
 

    3.1.2.2   งานวิจัยร่วม   คิดภาระงานไม่เกิน  5  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ  
 

         - หัวหน้าโครงการวิจัย คิดภาระงาน 5  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
 

         - ผู้ร่วมโครงการวิจัย  คิดภาระงาน 3  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
 
 
 
 
 

3. งานวิจัย  



 

  3.2.  งานผลิตผลงานทางวิชาการ  คิดภาระงานดังนี้ 
    3.2.1   การผลิตผลงานทางวิชาการ ให้ระยะเวลาในการด่าเนินงานไม่เกิน 4  ภาคการศึกษาปกติ       

คิดภาระงานไม่เกิน 3 ชั่วโมงท่าการ/ สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ  คิดภาระงานต่อผลงาน
ดังนี้ 

  -   หัวหน้า/ผู้ประสานงาน   คิดภาระงาน   3  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
  -    ผู้ร่วมผลิตผลงาน    คิดภาระงาน   2  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
    3.2.2   การปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ระยะเวลาในการด่าเนินงานไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกต ิ    

คิดภาระงานไม่เกิน 1 ชั่วโมงท่าการ/ สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ  คิดภาระงานต่อผลงาน
ดังนี้ 

  -   หัวหน้า/ผู้ประสานงาน   คิดภาระงาน   1  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
  -    ผู้ร่วมผลิตผลงาน    คิดภาระงาน 0.6 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 

 
 
 

นิยาม 
     งานบริการวิชาการแบ่งออกเป็น   5  ส่วน  คือ   งานสนับสนุนการ วิชาการ   งานสนับสนุนกิจการ
นักเรียน    งานทะเบียนและประมวลผล    งานราชการส่วนกลาง    งานบริการวิชาการและสัมพันธ์ชุมชน 

ก.   งานสนับสนุนการวิชาการ  หมายถึง  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บริการประจ่าศูนย์
ต่อไปนี้  ห้องสมุดและศูนย์สื่อการเรียนรู้  ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ    ศูนย์วัดและประเมินผล    ศูนย์เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ    ศูนย์วิจัยการศึกษา
เพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

         ข.   งานสนับสนุนกิจการนักเรียน  หมายถึง  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บริการ     
   ประจ่าศูนย์จิตวิทยาและแนะแนว 
         ค.   งานทะเบียนและประมวลผล    

ง. งานราชการส่วนกลาง หมายถึง  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บริการประจ่า
หน่วยงานต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

- งานราชการส่วนกลาง 1  ได้แก่  งานข้อมูลและงบประมาณ  งานการเงิน    งาน
อาคารสถานที่   งานพัสดุ  งานโภชนาการ  งานคลินิกสุขภาพ  และงานสหกรณ์
ทดลอง 

- งานราชการส่วนกลาง 2  ได้แก่   งานสารบรรณ  งานบุคลากร  งานประชาสัมพันธ์ 
- งานราชการส่วนกลาง 3   ได้แก่  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย  งานยานพาหนะ  

งานโสตทัศนศึกษากลาง  งานบริการคอมพิวเตอร์   และงานผลิตเอกสารและต่ารา  

4. งานบริการวิชาการ 



 

จ. งานบริการวิชาการและสัมพันธ์ชุมชน หมายถึง งานที่ได้รับค่าสั่งมอบหมายหน้าที่ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เผยแพร่วิชาความรู้สู่สังคม  และสนับสนุนงานของโรงเ รียน  ได้แก่  งานเครือข่าย
วิชาการ  งานฝึกอบรม  งานส่งเสริมความถนัด  ความสนใจ และความสามารถพิเศษ  งาน
บริการศึกษาดูงาน   งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ   งานสมาคมนักเรียนเก่า  รวมทั้งการเป็น
วิทยากรภายในโรงเรียน  วิทยากรให้การฝึกอบรม  และนิเทศภายนอกโรงเรียน   การเป็ น
อาจารย์นิเทศในโครงการการศึกษาพหุภาษา   

 

การคิดภาระงานบริการทางวิชาการ        
       ก่าหนดภาระงาน ดังนี้ 
 4.1   งานสนับสนุนการศึกษา/งานสับสนุนกิจการนักเรียน/งานทะเบียนและประมวลผล/ 

งานราชการส่วนกลาง  คิดภาระงานประจ่าศูนย์/งาน ดังนี้  
 4.1.1   ผู้ไม่มีภาระงานสอน  คิดภาระงานประจ่าศูนย/์งาน 28 ชั่วโมงท่าการ/ สัปดาห/์ภาคการศึกษาปกต ิ
 4.1.2   ผู้มีภาระงานสอน   ให้คิดเวลาท่างานประจ่าศูนย์/งาน  28  คาบ  ลบด้วยจ่านวนคาบที่สอนจริง   

โดยจ่านวนคาบเวลาท่างาน 1 คาบ คิดเป็นภาระงาน 1 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์ภาคการศึกษาปกต ิ    
   ตัวอย่าง :  ถ้าอาจารย์มีภาระงานสอน  7  คาบ/สัปดาห์ คิดเวลาท่างานประจ่าศูนย์ 
    = 28 – 7 = 21 คาบ     คิดเป็นภาระงานประจ่าศูนย์  21  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ 
          ภาคการศึกษาปกติ 
 4.1.3   หัวหน้าศูนย์/งาน  คิดภาระงานเพิ่ม  5  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกต ิ
 4.2   งานบริการวิชาการและงานสัมพันธ์ชุมชน  ก่าหนดให้ท่างานบริการ  2 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/
  ภาคการศึกษาปกติ   เป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า โดยมีเกณฑ์การคิดภาระงาน ดังนี้  
 4.2.1   การเป็นวิทยากรภายในโรงเรียน เช่น วิทยากรบรรยาย/สาธิตการสอนแก่ผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน  

ผู้ปกครอง และนิสิตที่มาดูงานและสังเกตการสอน  นอกเหนือจากวิชา    162221    162322    
162421   162422   162423  และ  151429    ใช้เวลา 1 คาบ  คิดภาระงาน 0.2 ชั่วโมงท่าการ/
สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ  ส่าหรับการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงอาจารย์ฝึกปฏิบัติงานโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนในเครือข่าย ใช้เวลา  1 วัน คิดภาระงาน 0.2 ชั่วโมงท่าการ/
สัปดาห/์ภาคการศึกษาปกต ิ

               4.2.2    การเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม นิเทศภายนอกโรงเรียน    เช่น  วิทยากรนิเทศโรงเรียน
         เครือข่าย ใช้เวลา 12 ชั่วโมง/คร้ัง/ภาคการศึกษา  คิดภาระงาน 1 ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ 
         ภาคการศึกษาปกติ 
               4.2.3    กรรมการงานเครือข่ายวิชาการและงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  คิดภาระงานตาม   
  ภาคผนวก  ข  
               4.2.4    การเป็นอาจารย์นิเทศการศึกษาในโครงการการศึกษาพหุภาษา    คิดภาระงานชั่วโมงท่าการ/ 

    สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ = 0.5  × จ่านวนคร้ังที่ไป 
 



 

 
 

 

  นิยาม 

    งานอื่นๆ  หมายถึง  งานบริหารและงานเพิ่มเติม 
  ก.   งานบริหาร หมายถึง งานก่ากับ ดูแล ติดตาม  และประสานงานราชการของโรงเรียน  
  ข.   งานเพิ่มเติม หมายถึง งานสอนแทน งานบริการวิชาการ และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 

  การคิดภาระงานอื่นๆ 
 5.1   งานบริหาร    และการเป็นกรรมการชุดต่างๆ ตลอดปีการศึกษาคิดภาระงานตาม   ภาคผนวก ข          

5.2  งานเพิ่มเติม   ไม่คิดเป็นภาระงาน   แต่มีก่ากับไว้เพื่อน่าไปประกอบการพิจารณา    เช่น  การเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ   กรรมการ   อนุกรรมการ   งานต่างๆ ของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานศึกษาต่างๆ  การปฏิบัติการสอนแทนอาจารย์ที่ป่วยหรือลา
พักและมีการมอบหมายหน้าที่จากหัวหน้ากลุ่มสาระ/ประธานวิชาการ/รองอาจารย์ใหญ่/อาจารย์
ใหญ่    เป็นต้น                                            

 

         ภาคผนวก ก 
การคิดภาระงานการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ/คณะท างาน และกิจกรรมเฉพาะกิจของโรงเรียน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม/งาน 

ภาระงานคณะกรรมการ 
(ชั่วโมงท าการ/สัปดาห/์ 
ภาคการศึกษาปกต)ิ 

ภาระงานอนุกรรมการ/   
คณะท างาน 

(ชั่วโมงท าการ/สัปดาห/์ 
ภาคการศึกษาปกต)ิ 

1 โครงการค่ายพักแรม ม.4 5 3 
2 โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี  ใน/นอกสถานที่ 5/3 3/2 
3 สาธิตวิชาการ 2 1 
4 โครงการค่ายพักแรม ป.5 3 2 
5 งานจัดตารางสอน 3 - 
6 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 2 1 
7 โครงการงานประจ่าปี 2 1 
8 โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก 1 0.6 
9 โครงการค่ายกลางวัน ป.4 1 0.6 
10 งานด่าเนินการคัดเลือกนักเรียน ป.1 1 0.3 
11 งานด่าเนินการคัดเลือกนักเรียนโครงการการศึกษาพหุภาษา - 1 
12 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ และหรือเจ้าหน้าที่ ใน/นอกสถานที่                    0.5/1 0.3/0.6 

13 โครงการสัมมนาอาจารย์ และหรือข้าราชการใน/นอกสถานที่ 0.5/1 0.3/0.6 

5.  งานอื่นๆ       
 



 

 

 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม/งาน 

ภาระงานคณะกรรมการ 
(ชั่วโมงท าการ/สัปดาห/์ 
ภาคการศึกษาปกต)ิ 

ภาระงานอนุกรรมการ/   
คณะท างาน 

(ชั่วโมงท าการ/สัปดาห/์ 
ภาคการศึกษาปกต)ิ 

14 กิจกรรม/โครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ท่ากิจกรรมใน
โรงเรียน และมีการพักค้างคืนเพื่อดูแลนักเรียน 

0.5/คืน 0.3/คืน 

15 โครงการ/งานอื่นๆ ที่ใช้เวลาในการด่าเนินงานช่วงสั้นๆ   
โดยใช้เวลาในการประชุม เตรียมงาน ฝึกซ้อม ปฏิบัติงานจริง 
และประเมินผล  รวมเวลาท่างาน ไม่เกิน 15 ชั่วโมง 
   เช่น   โครงการพิธีมอบเกียรติบัตร     
            โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย ์
            โครงการพิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน 
            โครงการพิธีไหว้ครู  
            โครงการต้อนรับนักเรียนจากต่างประเทศ 
            โครงการมหกรรมมินิรักบ้ีนานาชาติ 
            โครงการกิจกรรมวันปีใหม่ 
             โครงการงานเกษียณอายุฯ 
             งานคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนสนับสนุนฯ 
             งานมอบตัว ป.4   ม.1   ม.4 
             งานคัดเลือกนักเรียนโครงการแลกเปล่ียน 
   และอื่นๆ 
 

0.5 
 
 
 

0.3 

 

หมายเหตุ    -   คณะกรรมการ/คณะท่างาน หมายถึง ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  -   การเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ / คณะท่างาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง ให้คิดภาระงาน  
     เมื่อเข้าร่วมประชุมด่าเนินงาน 
 -   การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ ใน โครงการ /งาน เดียวกัน ให้คิดภาระงานเพียง 1 ภาระงาน  
  โดยคิดภาระงานสูงสุด                                  
 

 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก  ข 
การคิดภาระงานบริหาร และการเป็นกรรมการตลอดปีของโรงเรียน  

ล่าดับท่ี ต่าแหน่ง / กรรมการ 
ภาระงาน 

(ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์
ภาคการศึกษาปกติ) 

1 อาจารย์ใหญ่ 35 
2 รองอาจารย์ใหญ่  / หัวหน้าส่านักงาน 28 
3 3.1 ประธานคณะกรรมการด่าเนินงานต่างๆ และเลขานุการที่ด่ารง

ต่าแหน่ง กรรมการบริหาร (บางเขน) 
 

  3.1.1   ประธานวิชาการหลักสูตรประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 20 
  3.1.2   ประธานงานส่งเสริมการวิจัย 20 
  3.1.3   ประธานงานประสบการณ์วิชาชีพครู 20 
  3.1.4   ประธานงานศึกษาเด็กประถมศึกษา /มัธยมศึกษา 20 
  3.1.5   ประธานงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียน 20 
  3.1.6   ประธานงานพัฒนากีฬา 20 
  3.1.7   ประธานงานราชการส่วนกลาง 20 
  3.1.8   ประธานงานวิเทศสัมพันธ์ 20 
  3.1.9   เลขานุการส่านักงานบริหาร 20 
  3.1.10 เลขานุการกรรมการบริหาร 20 
 3.2 ประธานคณะกรรมการด่าเนินงานต่างๆ  (พหุภาษา)  
  3.2.1   ประธานงานกิจการนักเรียน  
  3.2.2   ประธานงานวิชาการวิจัย (จ่านวนวันที่ไป 
  3.2.3   ประธานงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่    7) 
  3.2.4   ที่ปรึกษางานสถานที่  
  3.2.5   ประธานงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียน  

4 รองประธานกรรมการต่างๆที่ด่ารงต่าแหน่งกรรมการบริหาร   
 4.1  รองประธานกรรมการวิชาการหลักสูตรประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 15 
 4.2. รองประธานกรรมการงานศึกษาเด็กประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 15 
 4.2. รองประธานงานราชการส่วนกลาง 15 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ล่าดับที ่ ต่าแหน่ง / กรรมการ 
ภาระงาน 

(ช่ัวโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาค
การศึกษาปกต)ิ 

5 5.1 หัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 12 

 5.2 หัวหน้างานพัฒนาดนตรี-นาฏศิลป์ 12 
 5.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ 12 
 5.4 หัวหน้าระดับชั้น 12 

 5.5 เลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 12 
6 6.1 ประธานงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา /มัธยมศึกษา 7 
 6.2 เลขานุการกรรมการวิชาการหลักสูตรประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 7 

 6.3 เลขานุการกรรมการส่งเสริมการวิจัย 7 
 6.4 เลขานุการกรรมการงานศึกษาเด็กประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 7 
 6.5 เลขานุการกรรมการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียน 7 

 6.6 ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบริหาร 7 
 6.7 เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 7 
 6.8 ผู้จัดการทีมกีฬา 7 

 6.9 นายทะเบียน 7 
7 7.1 คณะกรรมการอ่านวยการประกันคุณภาพ * 5 
 7.2 คณะกรรมการด่าเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา * 5 

 7.3 คณะกรรมการนโยบายและแผน  5 
 7.4 กรรมการส่งเสริมการวิจัย  5 
 7.5 กรรมการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 5 

 7.6 ประธาน/หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 5 

 7.7 ผู้ช่วยผู้จัดการทีมกีฬา 5 
8 8.1 ผู้รักษาราชการแทนอาจารย์ใหญ่ 3 

 8.2 คณะกรรมการด่าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา * 3 
 8.3 คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนในเครือข่าย*  3 
 8.4 คณะกรรมการโครงการส่งเสริมความถนัด ฯ* 3 

 8.5 คณะกรรมการด่าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3 
 8.6 คณะกรรมการค่ายดนตรีวงโยธวาทิตสาธิตเกษตร 3 



 
 

ล่าดับท่ี ต่าแหน่ง / กรรมการ 
ภาระงาน 

(ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์
ภาคการศึกษาปกติ) 

 8.7 กรรมการสหกรณ์ทดลองฯ 3 
 8.8 กรรมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 3 
 8.9 กรรมการศูนย์วัดและประเมินผล 3 

 8.10 กรรมการศูนย์ทะเบียนและสถิติ 3 
 8.11 กรรมการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 3 

 8.12 กรรมการงานพัฒนากีฬา/พัฒนาดนตรี 3 

 8.13 กรรมการงานวิเทศสัมพันธ์ 3 
 8.14 กรรมการงานประชาสัมพันธ์ 3 
 8.15 กรรมการพัฒนาอาคารสถานที่ 3 

 8.16 กรรมการอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค 3 
 8.17 กรรมการงานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 3 
 8.18 กรรมการบริหารศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วย เหลือพิเศษ 3 

 8.19 กรรมการด่าเนินงานศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 3 
 8.20 กรรมการด่าเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ 3 
 8.21 กรรมการด่าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 3 

 8.22 กรรมการนักศึกษาวิชาทหาร  3 
 8.23 กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  3 
 8.24 เลขานุการกลุ่มสาระ / ระดับชั้น / ศูนย์ 3 

 8.25 ผู้แทนศูนย์/งาน ในการประชุมกรรมการชุดต่างๆ  3 

 8.26 ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ 3 

 8.27 ที่ปรึกษาชมรมและกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 3 

 8.28 ที่ปรึกษางานวิจัย 3 

 8.29 ผู้ประสานงานวิชา/กิจกรรม 3 
9 9.1  อนุกรรมการด่าเนินงานประกันคุณภาพ 2 

 9.2 อนุกรรมการด่าเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ  2 
 9.3  อนุกรรมการด่าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  2 
 9.4  อนุกรรมการพัฒนาดนตรี - นาฏศิลป์ 2 

 9.5  คณะท่างานโครงการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ 2 
 



 

หมายเหตุ        กรรมการที่ได้ภาระงานโดยต่าแหน่งแล้ว ไม่คิดภาระงานจากการเป็นกรรมการชุดนั้น   เช่น  
  -  ประธานกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียน ไม่คิดภาระงานเพิ่มจากการเป็น  
     กรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียน  
  -  ประธานกรรมการวิชาการหลักสูตรประถม/มัธยม  ไม่คิดภาระงานเพิ่มจากการเป็น 

    กรรมการวิชาการฯ 
  -  หัวหน้างานราชการส่วนกลาง ไม่คิดภาระเพิ่มจากการเป็นกรรมการราชการส่วนกลาง  
  -  เลขานุการสมาคมฯ / เหรัญญิกสมาคมฯ ไม่คิดภาระงานเพิ่มจากการเป็นกรรมการสมาคม  
  ผู้ปกครองและครูฯ 
     *  คณะกรรมการ/คณะท่างาน หมายถึง ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาระงานอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 

 ให้คิดภาระงานตามการก่าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่่าในฐานะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย     โดยให้
ถือเป็นภาระงานราชการเพิ่มเติม  นอกเหนือจากการปฏิบัติราชการเต็มเวลาในโรงเรียน  ดังนี้  

 
 
 

  1.1  นิยาม 
งานสอน หมายถึง งานสอนในรายวิชาที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

งานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ่าตัวนิสิต  และงานอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
 

1.2  การคิดภาระงานสอน        
(1) ก่าหนดให้ท่างานสอน  14  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ  เป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า 
 

(2) รายวิชาภาคทฤษฎี  1  หน่วยกิต  ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา  1  ชั่วโมง/สัปดาห์  
หรือไม่น้อยกว่า  15  ชั่วโมง  ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  คิดเป็นภาระงานสอนต่อหมู่ดังนี้   

งานสอนนิสิตไม่เกิน      100    คน     คิดเทียบเป็นภาระงาน   3.5   ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
 

สอนนิสิต      101-200    คน    คิดเทียบเป็นภาระงาน   4      ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
 

สอนนิสิตไม่เกิน             200    คน    คิดเทียบเป็นภาระงาน   4.5   ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคการศึกษาปกติ 
 

(3) รายวิชาภาคปฏิบัติ  1  หน่วย  ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  2 ถึง 3  ชั่วโมง/สัปดาห์  หรือตั้งแต่    
30  ถึง  45  ชั่วโมง  ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  คิดเป็นภาระงานสอน  2.5 ถึง 3.5  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/
ภาคการศึกษาปกติ 
 

รายวิชาปัญหาพิเศษ  หรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้    ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา   
ให้คิดเกณฑ์เทียบภาระงานได้ตามที่ได้ปฏิบัติจริง 1 โครงการ  คิดเป็นภาระงานสอนไม่เกิน 3.5 ชั่วโมงท่าการ/
สัปดาห/์ภาคการศึกษาปกติ 

 

(4) การดูแลการฝึกงาน งานนิเทศฝึกสอน  สหกิจศึกษาหรืองานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้
แต่ละคณะ  หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า  คิดเกณฑ์เทียบภาระงานได้ตามความเหมาะสม  
 

(5) การสอนบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ให้น่ามาคิดภาระงานสอนเหมือนภาระงานสอน
ปกต ิ
 
 

1. งานสอน 



 

(6) การท่าหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจ่าตัวนิสิตให้คิดค่าภาระงานต่อนิสิตที่ลงทะเบียน   
1 คน  ดังนี้ 
 

ระดับปริญญาโทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก =     4     ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  =     2     ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 

ระดับปริญญาเอกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก =     8     ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  =     4     ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก  =   9/15  ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
 

(7) การท่าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)  ให้คิดภาระงานต่อ
นิสิตที่ลงทะเบียน 1 คน  =  3/15  ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
 

(8) การสอน    การท่าหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจ่าตัวนิสิต    และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระในโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ให้น่ามาคิดเป็นภาระงานได้ไม่เกิน 
25% ของภาระงานสอนที่ก่าหนดในภาคการศึกษาปกติ 

 
 

 
 2.1  นิยามงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

  2.1.1  งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักการ
หรือข้อสรุปรวมที่จะน่าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอ้ือต่อการน่าวิชาการนั้นไปประยุกต์     มีลักษณะ
เป็นเอกสารที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

  2.1.2  เป็นผลงานทางวิชาการที่มีการผลิตอย่างเป็นระบบ  มีหลักการ  มีระบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง  
และเกี่ยวข้องกับเน้ือหาทั้งหมด  หรือส่วนหน่ึงของรายวิชาหรือหลักสูตร  

 

 2.2  การคิดภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
1)  ก่าหนดให้ท่างานค้นคว้าวิจัย  11  ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ  เป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า 
2)  การคิดภาระงานให้คิดทั้งที่ได้รับทุนสนับสนุนและไม่ได้รับทุนสนับสนุน 
3)  ก่าหนดให้คิดภาระงานค้นคว้าวิจัยตาม  ข้อ 3.1)  หรือ ข้อ 3.2) เพียงข้อเดียว  ดังนี้ 
 3.1)  กรณีผู้ด่าเนินงานค้นคว้าวิจัย  เทียบภาระงาน  ดังนี้ 
-  ผู้อ่านวยการ / ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย 5    ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์โครงการ/ภาคการศึกษาปกติ 
-  หัวหน้าโครงการวิจัย    11  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์โครงการ/ภาคการศึกษาปกติ 
 
 
 
 

2. งานวิจัย 



 

 3.2)  กรณีผู้ร่วมงานค้นคว้าวิจัย  เทียบภาระงาน  ดังนี้ 
มีส่วนร่วมในโครงการวิจัย คิดเห็นภาระงาน 
 60 – 10 %            11  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์โครงการ/ภาคการศึกษาปกติ 
 40 – 59 %            8  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์โครงการ/ภาคการศึกษาปกติ 
 20 – 39 %            5  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์โครงการ/ภาคการศึกษาปกติ 
 11 – 19 %            3  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์โครงการ/ภาคการศึกษาปกติ 
  1 – 10 %              1  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์โครงการ/ภาคการศึกษาปกติ 
 

4)  การผลิตผลงานทางวิชาการสามารถน่ามาคิดเป็นภาระงานได้ ดังนี้ 
4.1   เอกสารประกอบการสอน   คิดภาระงานเท่ากับ  5  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษา  

และสามารถน่ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน  2  ภาคการศึกษาปกติ 
4.2   เอกสารค่าสอน  คิดภาระงานเท่ากับ  8  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษา  และ

สามารถน่ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน  3  ภาคการศึกษาปกติ 
4.3   ต่ารา   คิดภาระงานเท่ากับ  11  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห/์ภาคการศึกษา    และสามารถ

น่ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน  4  ภาคการศึกษาปกติ 
4.4   งานปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสารค่าสอนและต่ารามากกว่า 1/3 ของ

เอกสารต่าราที่ท่าไว้  คิดภาระงานได้  5  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/ภาคการศกึษา  และสามารถน่ามาคิด
ภาระงานได้ไม่เกิน 2 ภาคการศกึษาปกติ 

4.5   ผลงานอื่น ๆ เช่น  สื่อการสอน  หรือ  ชุดการสอน  สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชาโดยคิดภาระงานเทียบจาก  ข้อ 3)  หรือ  ข้อ 4) 

ทั้งนี้  จะต้องได้รับการกลั่นกรองและอนุมัติจากภาควิชา  คณะ  ตามล่าดับ  โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาว่าผลงานทางวิชาการน้ันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 

5)  ผลงานค้นคว้าวิจัย บทความวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ  เมื่อได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการคิดเทียบภาระงานให้ในปีที่ตีพิมพ์  ดังนี้ 

-  ตีพิมพ์วารสารภายในประเทศ ได้ครึ่งหน่ึงของภาระงานที่ได้ขณะที่ท่าตาม  ข้อ 3) 
-  ตีพิมพ์วารสารภายนานาชาติ  ได้เท่ากับภาระงานที่ได้ขณะที่ท่าตาม  ข้อ 3) 

 
 การคิดเทียบภาระงานส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร   
        -  กรรมการประจ่าคณะ  ประเภทคณะจารย์ประจ่า  คิดเทียบภาระงานให้  6  ชั่วโมงท่าการ/
สัปดาห/์ภาคการศึกษาปกติ 
 
 

 การคิดเทียบภาระงานส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในสภาข้าราชการ 
        -  สมาชิกหรือกรรมการสภาพข้าราชการ    คิดเทียบภาระงานให้  6  ชั่วโมงท่าการ/สัปดาห์/
ภาคการศึกษาปกติ 
 


