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การคิดภาระงานขั้นตา่ ของพนักงานมหาวิ
ทยาลัย สายวิชาการ (คณาจารย์ )

1. ภาระงานสอน
ภาระงาน/สัปดาห์
แบบของการเรียน
การสอน

หน่ วยกิต
(Credits)

จน.ชม.ที่สอน
ต่ อสัปดาห์
(Contact Hour)

จน.ชม.ทางาน
ต่ อสัปดาห์
(Working Hour)

ระยะเวลาที่คดิ
(ภาคการศึกษา)

หมายเหตุ

สาหรับงานสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบตั ิการ

ปริญญาตรี
บรรยาย
ปฏิบตั ิการ
ควบคุมสัมมนา
ควบคุมปัญหาพิเศษ
ฝึ กงาน/ฝึ กปฏิบตั ิ

1
1
1
3
คิดภาระงานตามจานวนชัว่ โมงที่คุมการฝึ กปฏิบตั ิหรื อ
ฝึ กงานจริ ง คูณด้วย 2

1
2-3
1
1

3
3 - 4.5
1
3

1
1
1
1

1) การสอนรายวิชาที่จะนามาคานวณภาระงานได้น้ นั ต้อง
เป็ นรายวิชาในหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ หรื อ
หลักสู ตรของหน่วยงานอื่นที่มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มีความ
ร่ วมมืออย่างเป็ นทางการและผูส้ อนไม่ได้รับค่าตอบแทน
เท่านั้น
2) ปริ มาณงานคิดร่ วมตั้งแต่เตรี ยมสอน สอน ตรวจ
การบ้าน ออกข้อสอบ คุมสอบตรวจข้อสอบ และรายงาน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
บรรยาย
ปฏิบตั ิการ

1
1

1
2 -3

4.5
4.5 - 6.75

1
1
1
1

X= 1 - 50
1.0
X > 50
1.0 + (0.0066 * (X-50))
X > 200
2.0
(X คือจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละวิชา)

1
4
2

4) การสอนร่ วมหรื อช่วยสอนให้คานวณภาระงานตาม
สัดส่ วนจานวนคาบหรื อชัว่ โมงที่สอนจริ งต่อจานวนคาบ
หรื อจานวนชัว่ โมงโดยรวมทั้งหมดของรายวิชานั้น
5) การคิดภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้คิดเป็ น
1.5 เท่าของระดับปริ ญญาตรี

ปริญญาโท
บรรยาย
ปฏิบตั ิการ

1
1

1
2 -3

4.5
4.5 - 6.75

วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาโท
การค้นคว้าอิสระ (แผน ข.)
วิทยานิ พนธ์ ก(1)
วิทยานิ พนธ์ ก(2)
ฝึ กงาน/ฝึ กปฏิบตั ิ

3-6
36 - 48
12 - 18
คิดภาระงานตามจานวนชัว่ โมงที่คุมการฝึ กปฏิบตั ิหรื อ
ฝึ กงานจริ ง คูณด้วย 2

3
3
3

4.5
4.5
4.5

คะแนนลาดับขั้น
3) ให้นาจานวนนักศึกษามาพิจารณาด้วยดังนี้
จานวนนักศึกษา
ตัวคูณ
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ภาระงาน/สัปดาห์
แบบของการเรียน
การสอน

หน่ วยกิต
(Credits)

จน.ชม.ที่สอน
ต่ อสัปดาห์
(Contact Hour)

จน.ชม.ทางาน
ต่ อสัปดาห์
(Working Hour)

ระยะเวลาที่คดิ
(ภาคการศึกษา)

ประกาศนียบัตรชั้นสู ง
บรรยาย
ปฏิบตั ิการ

1
1

1
2 -3

4.5
4.5 - 6.75

1
1

หลักสู ตรวุฒิบัตรของสภาวิชาชีพ
บรรยาย
ปฏิบตั ิการ

1
2 -3

4.5
4.5 - 6.75

1
1

วิทยานิ พนธ์
การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิ พนธ์ ก(1)
วิทยานิ พนธ์ ก(2)

3
3
3

4.5
4.5
4.5

1
4
2

1
1

1
2 -3

4.5
4.5 - 6.75

1
1

ปริ ญญาเอก
วิทยานิ พนธ์ แบบ 1.1
วิทยานิ พนธ์ แบบ 1.2

48
72

3
3

4.5
4.5

6
8

วิทยานิ พนธ์ แบบ 2.1
วิทยานิ พนธ์ แบบ 2.2

36
36

3
3

4.5
4.5

4
4

ปริญญาเอก
บรรยาย
ปฏิบตั ิการ
วิทยานิ พนธ์

หมายเหตุ

6) การค้นคว้าอิสระหรื อวิทยานิ พนธ์ที่มีคณะกรรมการ
ให้คิดภาระงานของอาจารย์แต่ละคน
โดยหารเฉลี่ยภาระรวมสาหรับแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
จน. กรรมการ
สัดส่ วนภาระงาน
(คน)
ประธาน
กรรมการ (คนละ)
2
0.7
0.30
3
0.7
0.15
4
0.7
0.10
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2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอืน่
การคิดภาระงานวิจยั เพื่อนามาคิดเป็ นภาระงานขั้นต่านั้นกาหนดดังนี้
1) พิจารณาจากจานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในสายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสายวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ให้คานวณโดยคิดจากเงินงบประมาณงานวิจยั ขั้นต่า 50,000 บาทต่อปี ให้คิดชัว่ โมงการทางานเท่ากับ 5 ชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์
โดยงบประมาณวิจยั ที่ เกิ นกว่านี้ ให้เที ยบบัญญัติไตรยางค์ เพื่ อคิ ดเป็ นชั่วโมงการท างานต่อสั ปดาห์ ในสายมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้คานวณโดยคิ ดจากเงิ น
งบประมาณงานวิจยั ขั้นต่า 10,000 บาท/ปี ให้คิดชัว่ โมงการทางานเท่ากับ 5 ชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์ โดยงบประมาณวิจยั ที่เกินกว่านี้ ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ เพื่อคิดเป็ น
ชัว่ โมงการทางานต่อสัปดาห์
ลักษณะโครงการวิจยั ที่นามาพิจารณา อาทิเช่น
 โครงการวิจยั ดาเนินการผูเ้ ดียว
 โครงการวิจยั ดาเนินการร่ วมกับผูอ้ ื่น (สาขาเดียวกัน)
 โครงการวิจยั สหสาขาวิชาภายในประเทศ
 โครงการวิจยั ร่ วมมือกับนานาชาติดาเนินการผูเ้ ดียว
 โครงการวิจยั ร่ วมมือกับนานาชาติดาเนินการแบบสหสาขาวิชา
โครงการวิจยั ร่ วมมือกับภาคเอกชนดาเนิ นการแบบสหสาขาวิชา
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2) การคิดภาระงาน ตีพิมพ์ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ บทความทางวิชาการ และการนาเสนอผลงานวิจยั ผลงาน 1 เรื่ อง ให้คิดเป็ นภาระงานโดย
จาแนกออกเป็ น 2 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
ภาระงาน/กลุ่มสาขา

กลุ่มมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสังคมศาสตร์

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจยั และบทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
1.1 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติใน
28 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
ฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น scopus
1.2 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
14 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
ในฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
2.1. การตีพิมพ์วารสารในฐานข้อมูล Thai Journal
14 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
Citation Index (TCI)
2.2 การตีพิมพ์วารสารที่ไม่อยูใ่ น Thai Journal Citation
7 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
Index (TCI)
3. การนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม
- ระดับนานาชาติ
14 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
- ระดับชาติ
10 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์

กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
14 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
5 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์

7 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
5 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์

7 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
5 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
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ภาระงาน/กลุ่มสาขา

กลุ่มมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสังคมศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

4. งานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะ สิ่ งประดิษฐ์ทางศิลปะ สถาปั ตยกรรม และอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ผลงานด้านศิลปะ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่ อประสม
สถาปั ตยกรรม งานออกแบบ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์
4.1. นาเสนอผลงานสร้างสรรค์
-ระดับนานาชาติ
14 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
-ระดับชาติ
10 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
-ระดับท้องถิ่น
5 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมของผลงานด้วย
4.2. ผลงานสร้างสรรค์ที่เป็ นนวัตกรรม
10 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
ผลงานสร้างสรรค์ที่เป็ นนวัตกรรม : เป็ นงานสร้างสรรค์ที่เป็ นที่ยอมรับหรื อได้รับการเชิดชู รวมถึงผลงานที่ได้รับขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบตั ร และสิ ทธิบตั ร
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารประจาส่วนงาน
5. หนังสื อ
14 ชัว่ โมงทางานสัปดาห์
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3. ภาระงานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 ภาระงานบริการวิชาการ
ลักษณะกิจกรรม

เวลาปฏิบัตงิ านจริง

ชั่วโมงทางานต่ อสัปดาห์

1. โครงการบริ การวิชาการ
พิจารณาจากสัดส่วนความรับผิดชอบ และงบประมาณต่อ 6 เดือน
< 20,000
20,000 - 40,000
40,001 - 60,000
60,001 - 80,000
> 80,000

-

1.5
3
4.5
6
7.5

2. วิทยากรบรรยาย
3. วิทยากรปฏิบตั ิการ
4. การตรวจวินิจฉัยพร้อมคาแนะนา
5. การให้คาแนะนาปรึ กษา
6. อื่นๆ

1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
ตามความเหมาะสม

3
1.5
ตามที่ปฏิบตั ิจริ งแต่ไม่เกิน
4 ชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์
ตามปฏิบตั ิจริ ง
ตามความเหมาะสม
แต่ไม่เกิน 7 ชัว่ โมง/สัปดาห์

หมายเหตุ
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3.2 ภาระงานพัฒนานักศึกษา
ลักษณะงาน
1. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ/ชมรมนักศึกษา
2. ที่ปรึ กษาทัว่ ไปและแนะนานักศึกษาด้านการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. ที่ปรึ กษาและแนะนาโครงการกิจกรรมเสริ มหลักสูตรระยะสั้นของนักศึกษา
และองค์การนักศึกษา
4. ร่ วมกิจกรรมชมรมและโครงการพัฒนานักศึกษาของคณะ
5. เป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. อื่น ๆ

จานวนชั่วโมงทางานต่ อสัปดาห์

ตามที่ปฏิบตั ิจริ งแต่
ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
ทางานต่อสัปดาห์

หมายเหตุ
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3.3 ภาระงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะงาน
งานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี และดาเนินการโดยคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย

จานวนชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์
ตามปฏิบตั ิจริ ง แต่ไม่เกิน 1 ชัว่ โมงทางาน
ต่อสัปดาห์
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4. ภาระงานด้ านบริหาร
ตาแหน่ ง
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดี/คณบดี/ผูอ้ านวยการสถาบัน/สานัก
3. ผูช้ ่วยอธิ การบดี/รองคณบดี/รองผูอ้ านวยการสถาบัน/
สานัก/หัวหน้าสานักวิชา/หัวหน้าภาควิชา/ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่/ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
4. ผูช้ ่วยคณบดี/รองหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/
รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่/
ผู ้ช่ ว ยผู ้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ / ผู ้ช่ ว ย
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
5. ประธานกรรมการบริ หารหลัก สู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา ประจา
สาขาวิชา
6. ประธานกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตรระดับปริ ญ ญาตรี ประจ า
สาขาวิชา

ชั่วโมงทางานสั ปดาห์
35
30
20

ระยะเวลาทีค่ ิด
ตามวาระดารงตาแหน่ง
ตามวาระดารงตาแหน่ง
ตามวาระดารงตาแหน่ง

15

ตามวาระดารงตาแหน่ง

10

ตามวาระดารงตาแหน่ง

ทั้งนีต้ าแหน่งบริหารงานอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนดนาชั่วโมงการทางานมาคิดเป็นภาระงานให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น ๆ

