
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย   

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
……………………. 

 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา           
พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพา  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี ้
 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา  วาดวยมาตรฐานภาระงาน 
ทางวิชาการของคณาจารย  พ.ศ. ๒๕๕๓”  
 

 ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป 
 

 ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของคณาจารย  พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่  ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชฉบบันี้แทน 
 

 ขอ  ๔   ในขอบังคับนี้ 
 “คณาจารย”   หมายความวา   ผูดํารงตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย และตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่สภามหาวิทยาลยั
กําหนด  ตามมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐  และใหหมายความ
รวมถึงผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย ศาสตราจารย หรือตําแหนงอื่น
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  ตามมาตรา  ๑๘ (ก)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ 
 “หนวยชั่วโมง”   หมายความวา   ระยะเวลาหาสิบนาท ี
 “ภาระงาน”   หมายความวา   ภาระงานสอน  วิจยัหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ภาระงานดานวิชาการอื่น บริการวชิาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  งานบริหาร
และภาระงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

 
 

(สําเนา) 
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 -๒- 

 

 ขอ  ๕   ผูดํารงตําแหนงอาจารย  ตองมีภาระงานทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวาสามสิบหา 
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  โดยมีภาระงานสอนทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 
เจ็ดสิบของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา ซ่ึงการสอนแตละรายวิชาตองมีรายละเอียดของรายวิชาและรายงาน 
ผลการดําเนินการของรายวชิาในแตละรายวิชา ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  นอกจากนี้จะตองจดัชั่วโมงใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตอยางนอย ๒ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 

 ขอ  ๖  ผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  อยางนอยตองมีภาระงานดังตอไปนี ้
 ๖.๑  มีภาระงานไมนอยกวาสามสิบหาหนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา                 
โดยมีภาระงานสอนทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวารอยละหกสิบหาของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา  ซ่ึงการ 
สอนแตละรายวิชาตองมีรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในแตละ 
รายวิชา ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  นอกจากนี้จะตองจัดชัว่โมง 
ใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตอยางนอย  ๒  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 ๖.๒  มีภาระงานที่ปรากฏเปนผลงานทางวชิาการ  ดังตอไปนี ้
 (๑)  งานวิจยัทีไ่ดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ีก.พ.อ. กําหนด ปละหนึ่งรายการ หรือ 
 (๒)  ตํารา หรือหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดปละหนึ่งรายการ หรือ 
 (๓)  ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่นทีเ่ทยีบไดกับงานวจิัยตาม (๑) ปละหนึ่งรายการ หรือ 

 (๔)  บทความทางวิชาการ ปละสองรายการ 
 

 ขอ  ๗  ผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย อยางนอยตองมภีาระงาน ดังตอไปนี ้
 ๗.๑  มีภาระงานไมนอยกวาสามสิบหาหนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา โดยมี
ภาระงานสอนทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวารอยละหกสิบของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา  ซ่ึงการสอนแตละ
รายวิชาตองมรีายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในแตละรายวิชา ตาม
แนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ  นอกจากนี้จะตองจัดชัว่โมงใหคําปรึกษา
ทางวิชาการแกนิสิตอยางนอย ๒ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 ๗.๒  มีภาระงานที่ปรากฏเปนผลงานทางวชิาการดังตอไปนี้ 
 (๑)  งานวิจยัทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ปละ
หนึ่งรายการ หรือ  
 (๒)  งานวจิัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดปละสองรายการ หรือ 
 (๓)   ตํารา หรือหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดปละสองรายการ หรือ 
 (๔)   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีเ่ทยีบไดกับงานวจิัยตาม (๒) ปละสองรายการ 
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 -๓- 

 

 ขอ  ๘  ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย อยางนอยตองมีภาระงาน ดังตอไปนี้ 
 ๘.๑  มีภาระงานไมนอยกวาสามสิบหาหนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  โดยมี
ภาระงานสอนทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวารอยละหาสิบของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา  ซ่ึงการสอนแตละ
รายวิชาตองมรีายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในแตละรายวิชา  ตาม
แนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  นอกจากนี้จะตองจัดชัว่โมงใหคําปรึกษา
ทางวิชาการแกนสิิตอยางนอย ๒ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 

 ๘.๒  มีภาระงานที่ปรากฏเปนผลงานทางวชิาการดังตอไปนี้          
 (๑)  งานวิจยัทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดปละ

หนึ่งรายการ หรือ 
 (๒)  ตําราหรอืหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดปละสองรายการ หรือ 
 (๓)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีเ่ทยีบไดกับงานวจิัยตาม (๑) ปละหนึ่งรายการ  
 

 ขอ  ๙  ในกรณีที่สาขาวิชาใดไมมีวารสารระดับนานาชาติเผยแพรผลงาน  ใหมหาวิทยาลัย 
ประกาศกําหนดวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร  ทั้งนี้โดยความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ขอ  ๑๐   ผลงานทางวิชาการตามขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘  แตละรายการอาจเปนผลงาน
ของผูดํารงตําแหนงวิชาการแตผูเดียว หรือเปนผลงานรวมกับผูอ่ืนก็ได 
 กรณีที่เปนผลงานรวมกับผูอ่ืน เมื่อนําผลงานแตละรายการมารวมกันแลวตองไมนอยกวา
รอยละหาสิบ 
 

 ขอ  ๑๑  การคิดภาระงานของคณาจารยใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการใน
ภาคผนวก ก  แนบทายขอบงัคับนี้ 
 

 ขอ  ๑๒  คําจํากัดความและลกัษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามที่ 
ก.พ.อ. กําหนด ตามรายละเอียดในภาคผนวก  ข  แนบทายขอบังคับนี้ 
 

 ขอ  ๑๓  กรณทีี่คณาจารยไปดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหยกเวนภาระงานดังกลาวในขอ ๕ 
หรือขอ ๖ หรือขอ ๗ หรือขอ ๘ แลวแตกรณี 
 กรณีที่คณาจารยไปดํารงตําแหนงรองอธกิารบดี หรือหวัหนาสวนงาน ใหมภีาระงานไม
นอยกวาสามสิบหาหนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศกึษา โดยใหยกเวนภาระงานที่เปนผลงานทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธีคิดภาระงานของคณาจารยในภาคผนวก ก ขอ ๖  
 กรณีท่ีคณาจารยไปดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี รองหัวหนาสวนงาน ประธานสภา
พนักงาน ผูอํานวยการโครงการจัดตั้ง หัวหนาภาควิชาหรือตําแหนงเทยีบเทา ใหมีภาระงานไมนอยกวา
สามสิบหาหนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา โดยใหยกเวนภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการปเวนป 
ตามหลักเกณฑและวิธีคิดภาระงานของคณาจารยในภาคผนวก ก ขอ ๖  
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 -๔- 

 

 ขอ  ๑๔  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  ในกรณีที่มปีญหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติใหคณะกรรมการประจําคณะวนิิจฉัยและเสนออธิการบดีวนิิจฉัยถือเปนที่สุด 
                       

 ประกาศ   ณ   วันที่     ๑๕   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
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ภาคผนวก  ก 
หลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย 

..................................................... 
๑.  ภาระงานสอน 
 ๑.๑  ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 
          การสอนแบบบรรยายให  ๑  หนวยกิตบรรยายเทากับ  ๔  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
         การสอนแบบปฏิบัติการ  ๑  หนวยกิต ใหคิดดังนี ้
  -  กรณีที่เปนวชิาที่สอน  ๒  หนวยช่ัวโมง  ใหคิด  ๕.๕  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
  -  กรณีที่เปนวชิาที่สอน  ๓  หนวยช่ัวโมง  ใหคิด  ๖.๕  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 ๑.๒  ภาระงานสอนในระดบับัณฑิตศึกษา 
         การสอนแบบบรรยายให  ๑  หนวยกิตบรรยายเทากับ  ๖  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
         การสอนแบบปฏิบัติการ  ๑  หนวยกิต ใหคิดดังนี ้
  -  กรณีที่เปนวชิาที่สอน  ๒  หนวยชัว่โมง  ใหคิด  ๗.๕  หนวยชัว่โมงตอสัปดาห 
  -  กรณีที่เปนวชิาที่สอน  ๓  หนวยช่ัวโมง  ใหคิด  ๘.๕  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 ๑.๓  ภาระงานสอนตามขอ  ๑.๑  และขอ  ๑.๒  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี ้
  ๑.๓.๑  การสอนแบบบรรยายในระดับปริญญาตรี  ซ่ึงเทียบไว  ๔  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  
ครอบคลุมภาระงานในการเตรียมการสอน  ๒  หนวยช่ัวโมง  การบรรยาย  ๑  หนวยช่ัวโมง  และการตรวจ
งานนิสิต  ๑  หนวยชัว่โมง 
  ๑.๓.๒  การสอนแบบปฏิบัติการในระดับปริญญาตรี  

              ก.  ซ่ึงเทียบไว  ๕.๕  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  ครอบคลุมภาระงานในการเตรียม 
การสอน  ๒.๕  หนวยช่ัวโมง การสอนปฏิบัติ  ๒  หนวยช่ัวโมง และตรวจงานนิสิต  ๑  หนวยช่ัวโมง 

              ข.  ซ่ึงเทียบไว  ๖.๕ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  ครอบคลุมภาระงานในการเตรียม 
การสอน  ๒.๕  หนวยช่ัวโมง การสอนปฏิบัติ  ๓  หนวยช่ัวโมง และตรวจงานนิสิต  ๑  หนวยช่ัวโมง  
  ๑.๓.๓  การสอนแบบบรรยายในระดับบณัฑิตศึกษา  ซ่ึงเทียบไว  ๖  หนวยช่ัวโมงตอ
สัปดาห  ครอบคลุมภาระงานในการเตรียมการสอน  ๔  หนวยช่ัวโมง  การบรรยาย  ๑  หนวยช่ัวโมง และ
ตรวจงานนิสิต  ๑  หนวยช่ัวโมง 
  ๑.๓.๔  การสอนแบบปฏิบัติการในระดับบัณฑิตศึกษา   

              ก.  ซ่ึงเทียบไว  ๗.๕  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  ครอบคลุมภาระงานในการเตรียม 
การสอน  ๔  หนวยช่ัวโมง การสอนปฏิบัติ  ๒  หนวยช่ัวโมง และตรวจงานนิสิต  ๑.๕  หนวยช่ัวโมง 

              ข.  ซ่ึงเทียบไว  ๘.๕ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  ครอบคลุมภาระงานในการเตรียม 
การสอน  ๔  หนวยช่ัวโมง การสอนปฏิบัติ  ๓  หนวยช่ัวโมง และตรวจงานนิสิต  ๑.๕  หนวยช่ัวโมง  
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  ๑.๓.๕  การสอนระดับปริญญาตรีสําหรับการบรรยายในสวนที่มีนิสิตเกินกวา  ๕๐  คน
และสําหรับภาคปฏิบัติในสวนที่มีนิสิตเกินกวา  ๒๕  คน  ใหคิดภาระงานในสวนการตรวจงานนิสิตเพิ่ม
ตามสัดสวนของนิสิตที่ลงทะเบียนจริง 
  ๑.๓.๖  การสอนระดับบณัฑิตศึกษาสําหรับการบรรยายในสวนที่มีนสิิตเกินกวา  ๒๐ คน  
และสําหรับการปฏิบัติการในสวนที่มีนิสิตเกนิกวา  ๑๐  คน  ใหคิดภาระงานในสวนการตรวจงานบัณฑิต 
เพิ่มตามสัดสวนของบัณฑิตลงทะเบียนจริง 
 ๑.๔  ในกรณทีี่มีความจําเปนอยางยิ่ง หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ อาจกําหนดวิธีคิดภาระงานสอนแตกตางไปจากภาระงานสอนที่กําหนดไว
ในขอ ๑.๑ หรือขอ ๑.๒ หรือขอ ๑.๓ ก็ได 
 ๑.๕  ภาระงานสอนในระดบัต่ํากวาปรญิญาตรีใหเปนไปตามที่คณะกาํหนด 
 กรณีที่หลักสูตรกําหนดใหจดัการเรียนการสอนในภาคเรยีนฤดูรอนใหคิดภาระงานสอนหนวย
ช่ัวโมงตอหนวยกิต เปน  ๒  เทา  ของภาคการศึกษา 
 ๑.๖  การสอนนิสิตที่มีการแบงกลุมนิสิต  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกําหนดใหคิด
ภาระงานสอนแยกตามกลุมและเวลาที่มีการสอนจริง 
 การสอนที่มีอาจารยรวมสอนเปนทีมและรวมสอนทุกครั้ง  ใหอาจารยแตละคนที่รวมสอนจริงมี
ภาระงานสอนในวิชานั้นเต็มตามจํานวนภาระงานสอนครั้งนั้น ๆ  ตลอดจนการสอนรายวิชาสัมมนา  การ
พิจารณาภาระงานสอน  ใหอยูในความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 ๑.๗  การสอนรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษกําหนดปริมาณภาระงานเทยีบเทาดังนี ้
  ๑.๗.๑  ภาระงานที่เกีย่วของกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ไดแก 
   ๑.๗.๑.๑  วิชาการฝกประสบการณภาคสนามหรือสัมมนา ใหคิดคํานวณ ภาระงาน
ตามลักษณะของงานและเวลาที่ปฏิบัติจริง ใหอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
   ๑.๗.๑.๒  วิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือโครงงาน 
        (๑)  ประธานคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาวิชาการศึกษาคนควาอิสระ   
๑  เร่ือง  เทียบเทาไมเกนิ  ๓  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  (ตามที่คณะกรรมการประจาํคณะ
กําหนด)  ทั้งนี ้ใหนับภาระงานไดไมเกินหนึ่งภาคการศกึษา   
        (๒)  อาจารยที่ปรึกษารวม ใหคิดภาระงานเทียบเทาไมเกิน  ๒  
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  (ตามที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด)  ทั้งนี้ ใหนับภาระงานไดไมเกนิหนึ่ง
ภาคการศึกษา  
      (๓)  กรณีทีม่ีอาจารยที่ปรึกษารวมมากกวา  ๑  คน  ใหคิดสัดสวนภาระงานตาม
จํานวนอาจารยที่ปรึกษารวม  
  ๑.๗.๒  ภาระงานที่เกีย่วของกับการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา  ไดแก 
   ๑.๗.๒.๑  งานควบคุมวิทยานิพนธและงานนิพนธ  สามารถนับเปนภาระงานได
ไมเกิน  ๒๕  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
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       (๑)  งานที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานพินธระดับบัณฑติศึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาหลักใหคํานวณภาระงาน  ๕  หนวยช่ัวโมงตอ  ๑  เร่ืองตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  ทั้งนี้  
แตละเรื่องใหนับภาระงานไดไมเกนิ  ๓  ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน  โดยเริ่มนับตั้งแตภาคการศึกษาที่นิสิต
ไดรับอนุมัติใหดําเนนิการทาํวิทยานิพนธได  สําหรับปริญญาโท  และไมเกิน  ๖  ภาคการศึกษา
ตอเนื่องกัน  สําหรับระดับปริญญาเอก แผน ก ๑  และไมเกิน  ๕  ภาคการศึกษาตอเนือ่งกัน  สําหรบั
ปริญญาเอกแผน ก ๒ 
       ในกรณีท่ีเปนอาจารยที่ปรกึษารวม  ใหคิดภาระเทียบเทา  ๒  หนวย
ช่ัวโมงตอสัปดาห 
       (๒)  งานที่ปรึกษา  งานนพินธ  ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษา
หลักใหคํานวณภาระงาน  ๓  หนวยช่ัวโมงตอ  ๑  เรื่องตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  ทั้งนี้  แตละเรือ่งให
นับภาระงานได ๑  ภาคการศึกษา โดยเริ่มนบัตั้งแตภาคการศึกษาที่นิสิตไดรับอนุมัติใหดําเนนิการทาํงาน
นิพนธได 
       ในกรณีท่ีเปนอาจารยที่ปรึกษารวม ใหคดิภาระเทียบเทา ๑ หนวย
ช่ัวโมงตอสัปดาห 
   ๑.๗.๒.๒  กรรมการสอบปากเปลาตอนิสิต ๑ คน  คิดคํานวณภาระงานเทียบเทา  
๓  หนวยช่ัวโมงตอกรรมการตอเร่ือง  สามารถนับเปนภาระงานไดไมเกนิ  ๑๕  หนวยชั่วโมงตอสัปดาห
ตอภาคการศึกษา 
   ๑.๗.๒.๓  กรรมการออกและตรวจขอสอบขอเขียนการสอบประมวลความรู
หรือการสอบวัดคุณสมบัติ   คิดคํานวณภาระงานเทยีบเทา  ๑  หนวยช่ัวโมง 
   ๑.๗.๒.๔  วิชาการฝกประสบการณภาคสนามหรือสัมมนา ใหคดิคํานวณภาระงาน
ตามลักษณะของงานและเวลาที่ปฏิบัติจริง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
   ๑.๗.๒.๕  วิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือโครงงานใหคดิคํานวณภาระงานการเปน
ที่ปรึกษาโครงงาน  ๑  เรื่องเทียบเทา  ๓  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห ตอภาคการศึกษา  ทัง้นี้  ใหนับภาระงานได
ไมเกิน  ๑  ภาคการศึกษา  
 

๒.  ภาระงานวิจัยหรือผลงานทางวชิาการลักษณะอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 ภาระงานวิจัย 
 ภาระงานในการทําวิจัย  ซ่ึงรวมถึงภาระในการเขียนเสนอโครงการ  การดําเนนิการวิจัย  และ 
การทํารายงาน  และเผยแพรผลงานในภาคการศึกษานัน้ ใหพิจารณาจากแหลงทุนวิจยัหรือจํานวนเงินทุน  
วิจัย โดยพจิารณาตามแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
          ๒.๑  แหลงทุนวิจยั 

    ๒.๑.๑   งานวิจยัที่ไดรับทุนระดับมหาวิทยาลัย  หมายถึง  เงินอุดหนุนจาก 
มหาวิทยาลัยหรือจากหนวยงานภายนอกทีม่อบใหแกมหาวิทยาลัย คดิภาระงานเทยีบเทา  ๓  หนวยช่ัวโมงตอ 
สัปดาห ตามระยะเวลาที่ไดรับทุน 
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 ๒.๑.๒  ทุนระดับประเทศ  ไดแก ทนุจากหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ  คิดภาระงาน 
เทียบเทา  ๖  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห ตามระยะเวลาที่ไดรับทุน 
 ๒.๑.๓  ทุนระดับนานาชาติ  (ทุนวจิัยจากตางประเทศที่มกีรรมการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล)  คิดภาระงานเทียบเทา  ๑๖  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห ตามระยะเวลาที่ไดรับทุน  
สวนทุนระดับนานาชาตอิื่น ๆ ใหคิดตามขอ  ๒.๑.๑) 
  ๒.๑.๔ โครงการวิจยัที่ไมไดรับทุนจากหนวยงานของรัฐ  หรือแหลงทุนจาก 
ตางประเทศใหคิดภาระงานตามหนวยช่ัวโมงจริงตอสัปดาห  แตตอง ไมเกิน  ๓  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
                       ๒.๒  จํานวนเงินทุนวจิัย 

       ๒.๒.๑  งานวิจยัดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดานวิทยาศาสตรสุขภาพ   
ใหกําหนดจํานวนเงินที่ไดรับไมเกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาทตอป  คิดภาระงานเทียบเทา  ๔  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 และวงเงินที่ไดรับเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป  แตไมถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอป  ใหคิดภาระงานเทยีบเทา ๘ 
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  และวงเงินทีไ่ดรับตั้งแต  ๕๐๐,๐๐๐  บาทตอข้ึนไป  ใหคดิภาระงานเทียบเทา 
๑๒ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 

 ๒.๒.๒  งานวจิัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ใหกําหนดจํานวนเงินที ่
ไดรับไมเกนิ  ๑๐๐,๐๐๐  บาทตอป  คิดภาระงานเทยีบเทา  ๔  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  วงเงนิที่เพิม่ขึ้นทุก             
๑๐๐,๐๐๐  บาทตอป แตไมถึง  ๒๐๐,๐๐๐  บาทตอป  ใหคิดภาระงานเทียบเทา  ๘  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
และวงเงินที่ไดรับตั้งแต  ๒๐๐,๐๐๐  บาทตอปขึ้นไป  คิดภาระงานเทียบเทา  ๑๒  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
         ๒.๓   การแบงสัดสวนผลงานวิจัย 
    ๒.๓.๑  กรณทีี่โครงการวิจยัใดมีผูรวมวิจยัหลายคน  ใหแบงสัดสวนตามภาระงาน 
ที่ปฏิบัติจริง โดยตองมีเอกสารรับรองซึ่งกันและกนั  เวนแตหวัหนาโครงการวิจยัใหคิดภาระงานเตม็ 
                                  ๒.๓.๒  กรณีที่ไมไดแบงงานเปนลายลักษณอักษร คิดภาระงานใหหวัหนา
โครงงานวิจัย รอยละ ๖๐  ใหผูรวมงาน รอยละ ๔๐ โดยแบงใหเปนสัดสวนกระจายไปตามจํานวน
ผูรวมงานเทา ๆ กัน 
          ๒.๓.๓   กรณีที่ผูวิจยัไดรับทุนวิจยัหลายโครงการ  ใหสามารถนําไปนับภาระงาน
ไดทุกโครงการ 
         ๒.๔   การนับระยะเวลาของโครงการวิจัย 
   กรณีโครงการวิจัยมีระยะเวลาเริ่มตนในสญัญาอยูระหวางภาคการศึกษา  และม ี
ระยะเวลาเริ่มตนของสัญญานอยกวาครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษานั้น  ใหนับภาระงานในภาคการศึกษาถัดไป 
         ๒.๕   การเผยแพรผลงานวิจยั 
                    ๒.๕.๑   การเผยแพรระดับประเทศ ดังนี ้
                             ๒.๕.๑.๑  รูปแบบ Proceeding ที่มี Peer Review คิดภาระงานเทียบเทา  
๔ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาตอเร่ือง 
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                           ๒.๕.๑.๒  บทความวจิัย (Research Article) คิดภาระงานเทียบเทา  
๘ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาตอเร่ือง 
                    ๒.๕.๒  การเผยแพรระดับนานาชาติ ดังนี ้
                             ๒.๕.๒.๑  รูปแบบ Proceeding ท่ีมี Peer Review คิดภาระงานเทียบเทา  
๘ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาตอเร่ือง 
                  ๒.๕.๒.๒  บทความวจิัย (Research Article) คิดภาระงานเทยีบเทา  
๑๒ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาตอเร่ือง 
 ผลงานทางวชิาการลักษณะอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

         ใหคณะกรรมการประจําคณะกําหนดรายละเอยีดและรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 

๓.  ภาระงานดานวชิาการอืน่   
              ภาระงานดานวิชาการอื่น  ไดแก  การเขียนตํารา  เอกสารคําสอน  เอกสารประกอบการสอน 
บทความวิชาการ การผลิตสื่อการสอน งานสิ่งประดิษฐ การออกแบบหรืองานสรางสรรค หรือผลงาน
วิชาการอื่น ๆ  ซึ่งเผยแพรหรือจัดทําแลวเสร็จในปนัน้  มวีิธีคิดภาระงานดังนี ้
 ๓.๑  ตําราหรือเอกสารคําสอน  คิดภาระงานเทียบเทา  ๓  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา ไมเกิน  ๒  ภาคการศึกษา  โดยความเหน็ชอบของภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
 ๓.๒  เอกสารประกอบการสอน  คิดภาระงานเทียบเทา  ๒  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา  ไมเกิน  ๒  ภาคการศึกษา  โดยความเหน็ชอบของภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
 ๓.๓  งานในขอ  ๓.๑  และ  ๓.๒  ที่ไดรับรางวัล  คิดภาระงานเทยีบเทา  ๘  หนวยช่ัวโมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษา ไมเกิน  ๒  ภาคการศึกษา โดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา  
 ๓.๔  บทความทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับวามีเนื้อหาถูกตองทางวชิาการและไดเผยแพร 
ในวารสารระดับนานาชาติของสาขาวิชานัน้ ๆ ๑ บทความ  คิดภาระงานเทียบเทา  ๔  หนวยช่ัวโมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษา 
 ๓.๕  บทความทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับวามีเนื้อหาถูกตองทางวชิาการและไดพิมพเผยแพร
ในวารสารทางวิชาการของสาขาวิชานั้น  ๑  บทความ  คิดภาระงานเทียบเทา  ๓  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห
ตอภาคการศึกษา 
 ๓.๖  งานตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕  ที่มีผูเขียนรวมกันหลายคนใหแบงภาระงานตามสดัสวนของ 
การทํางาน 
 ๓.๗  การผลิตสื่อการสอน  ๑  เร่ือง  คิดภาระงานเทยีบเทา  ๓  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
 ๓.๘  งานสิ่งประดิษฐ  การออกแบบ หรืองานสรางสรรค คิดภาระงาน ดงันี้ 
                        ๓.๘.๑  งานสิ่งประดิษฐ การออกแบบ หรืองานสรางสรรค คิดภาระงาน ๑ งาน เทยีบเทา 
๘ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
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                        ๓.๘.๒  สิทธิบัตร คิดภาระงาน ๑ งาน เทยีบเทา ๑๒ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
                        ๓.๘.๓  อนุสิทธิบัตร คิดภาระงาน ๑ งาน เทียบเทา ๘ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
           ๓.๘.๔  ลิขสิทธ์ิ  คิดภาระงาน ๑ งาน เทียบเทา ๘ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
            “ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ส่ิงบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธี
หรือรูปแบบอยางใด 
          การคุมครองลิขสิทธ์ิไมคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือ
วิธีใชหรือทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร” 
(ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗) 
 ๓.๙  การเสนอผลงานในประเทศ  คิดภาระงานเทยีบเทา  ๑  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอเรื่อง 
 ๓.๑๐  การเสนอผลงานในตางประเทศ  คิดภาระงานเทียบเทา  ๒  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอเร่ือง 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง  หวัหนาภาควิชาหรือประธานหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา  โดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  อาจกําหนดใหอาจารยมีสัดสวนภาระงานมากหรือนอยกวาที่
กําหนดตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๑๐ 
 

๔.  ภาระงานดานบริการวชิาการ 
 งานบริการวิชาการ  คิดภาระงานตลอดภาคการศึกษาไมเกิน  ๖  หนวยชั่วโมงตอสัปดาห  ดังนี ้
 ๔.๑  งานทดสอบหรือวิเคราะห  ๑  เร่ือง  คิดภาระงานเทียบเทา  ๒  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 ๔.๒  งานออกแบบ  ๑  เร่ือง  คิดภาระงานเทียบเทา  ๓  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 ๔.๓  งานฝกอบรม  (วิทยากร)  หรืองานสอนภายนอกทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากมหาวิทยาลัย  ๑  
หนวยช่ัวโมงบรรยาย  คิดภาระงานเทยีบเทา  ๑  หนวยช่ัวโมง 
 ๔.๔  ที่ปรึกษาชุมชน  ๑  เร่ือง  คิดภาระงานเทียบเทา  ๑  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 ๔.๕  ที่ปรึกษางานวิจยัจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ๑  เร่ือง  คิดภาระงานเทียบเทา  ๓  
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 ๔.๖  โครงการบริการวิชาการของหนวยงาน  หรือการบริการวิชาการอืน่ ๆ นอกหนวยงานให
คณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดหนวยภาระงาน 

ขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๖  ระยะเวลาในการดําเนนิการใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาภาควชิาหรือ
ประธานหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
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๕.  ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 งานดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไดแก  การเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกรรมการในงานที่
เกี่ยวกับการสงเสริม  สนับสนุนในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมรูปแบบตาง ๆ คิดภาระงานเทียบเทา   
๒ หนวยช่ัวโมงตอครั้งตอเรื่อง  สําหรับการเปนผูมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมในรูปแบบ
ตาง ๆ  คิดภาระงานเทยีบเทา  ๑  หนวยช่ัวโมงตอคร้ังตอเรื่อง  และตลอดภาคการศกึษาคิดไมเกนิ  ๖  
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 

๖.  ภาระงานดานบริหาร 
 งานบริหาร  ไดแก  งานที่เกีย่วของกับการเปนผูบริหารหรือกรรมการทํางานเฉพาะกิจตาง ๆ  
ใหคิดภาระงานดังนี ้
 ๖.๑  รองอธิการบดี  หรือหัวหนาสวนงาน  คิดภาระงานเทียบเทา ๒๔  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
ใหยกเวนภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการ 
 ๖.๒  ผูชวยอธกิารบดี รองหวัหนาสวนงาน ประธานสภาพนักงาน ผูอํานวยการโครงการจัดตั้ง 
หัวหนาภาควชิาหรือตําแหนงเทียบเทา   คิดภาระงานเทียบเทา ๑๒ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  ใหยกเวน
ภาระงานทีเ่ปนผลงานทางวชิาการปเวนป 
  ๖.๓  ผูชวยหวัหนาสวนงาน  รองหรือผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” รองหรือ
ผูชวยผูอํานวยการศูนยวิทยาศาตรสุขภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภาวิชาการ  กรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  ประธานสาขาวชิา  รองหัวหนาภาควิชา  คิดภาระงานเทียบเทา  ๘  หนวยช่ัวโมง
ตอสัปดาห 

๖.๔   สมาชิกสภาพนักงาน  กรรมการประจําคณะ  กรรมการอื่นที่เทียบเทา ซ่ึงมีขอบังคับหรือ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ  คิดภาระงานเทียบเทา  ๕  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 

๖.๕  กรรมการเฉพาะกิจ  ทีไ่มมีขอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ  คิดภาระงาน
เทียบเทา  ๐.๕  หนวยช่ัวโมงตอคร้ัง  และตลอดปการศึกษา  คิดภาระงานเทียบเทาไมเกิน  ๔  หนวย
ช่ัวโมง หรือคิดจากการประเมินของกรรมการประจําคณะ  

๖.๖  ขอ  ๖.๑ ถึงขอ ๖.๔ ใหคิดภาระงานขอใดขอหนึ่งเทานั้น  
        ในกรณีดาํรงตําแหนงไมครบรอบปการศึกษา ใหคิดสัดสวนของระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 

 

๗.  ภาระงานดานอื่น  ๆ 
 ภาระงานสวนกิจการนกัเรียนหรือนิสิต  ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนหรือนิสิต 
โดยจัดเวลาใหคําแนะนําหรือรวมกิจกรรมนกัเรียนหรือนิสติเฉลี่ยไมนอยกวา  ๓  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  
ตลอดภาคการศึกษา  คิดภาระงานเทยีบเทา  ๓  หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต
เฉพาะกจิ  ใหคิดภาระงานเทียบเทา  ๑  หนวยช่ัวโมงตอคร้ังตอเร่ือง  คิดภาระงานเทียบเทาไมเกนิ  ๓  
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
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ภาคผนวก  ข 
ลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

..................................................... 
 

๑.  คําจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวชิาการ  
 

 บทความทางวชิาการ 
คํานิยาม 

 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร 
 

งานเขียนทางวชิาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยาง
ชัดเจน  ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนาํความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียง
เพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยท่ีผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยาง
ชัดเจนดวย 
 
เปนบทความที่มีความยาวไมมากนัก  ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตุผลหรือที่มา
ของประเด็นทีต่องการอธิบายหรือวเิคราะห กระบวนการอธิบายหรือวเิคราะหและ
บทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ  
 
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
         ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชดัเจน 
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือนั้นแลว  
๓. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของ 
การประชุมทางวิชาการในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการ 
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ท่ีนําเสนอนั้นแลว 
             เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นแลว  การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแกไขปรับปรงุ
หรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึง่ เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ และใหมี  
การประเมินคณุภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 
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๒.  คําจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวชิาการ  
 

 ตํารา 
คํานิยาม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรอื 
เปนสวนหนึ่งของวิชา หรอืของหลักสูตรก็ได ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอด
วิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
            เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอ 
ตําแหนงทางวิชาการ 
             ท้ังนี้ผูขอจะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรท่ีใชตําราเลมท่ีเสนอขอตําแหนง 
ทางวิชาการดวย 
             ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอน  จนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณท่ีสุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานัน้  แตสามารถอาน
และทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น  
 
เปนรูปเลมท่ีประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป  การ
อางอิงและบรรณานุกรม  ท้ังนี้อาจมีการอางองิแหลงขอมูลท่ีทันสมัยและครบถวนสมบูรณ   
             การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ 
 
มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
 (PUBLISHING HOUSE)  
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอื่นๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนัน้ จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน 
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพร 
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ท้ังนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบัน 
 อุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองใชใน 
การเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึง่ภาคการศึกษา  
            เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว  การนํา “ตํารา” นั้น ไปแกไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและใหมี
การประเมินคุณภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทํา การเผยแพร “ตํารา” นั้น
ใหมอีกครั้งหนึง่ 
 

ถูก
ยก
เลิก
แล
้ว



 -๓- 

๓.  คําจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวชิาการ  
 

 หนังสือ 
คํานิยาม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรยีงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง  และใหทัศนะ 
ของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก 
สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกีย่วเนือ่ง  มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหา 
และครอบคลุม โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 
หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร   และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียน 
การสอนในวชิาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้เนื้อหาสาระของหนังสอืตองมีความทนัสมัย  
เมื่อพิจารณาถงึวันที่จดัพิมพ 
 

เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คาํนํา สารบัญ เนื้อเร่ือง การวิเคราะห การสรุป การอางอิง 
และบรรณานกุรม  ทั้งนี้อาจมีอางอิงแหลงขอมูลท่ีทันสมัยและครบถวนสมบูรณ  
         การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ 
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสรจ็ 
 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพมิพ โดยโรงพมิพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
 (PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน 
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสตูรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร 
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบัน 
อุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพร 
สูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาส่ีเดือน 
             เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแลว การนํา “หนังสอื”  
นั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการและใหมกีารประเมินคณุภาพ “หนังสือ” นั้นอีกคร้ังหนึ่งอาจกระทําไดแตจะ 
ตองทําการเผยแพร “หนังสือ” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง  
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๔.  คําจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวชิาการ  
 

 งานวิจัย 
คํานิยาม 

 
 
 

 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 

ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวธีิวิทยาการวิจยัที่เปน 
ท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึง่ขอมูล คําตอบหรือ
ขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวชิาการนั้นไปประยุกต   
 
อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัย ทีมี่ความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจยั  
(Research Process) อาทิ การกําหนดประเดน็ปญหา วัตถุประสงค การทํา 
วรรณกรรมปริทัศน สมมติฐานการเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การ 
วิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง  และอ่ืนๆ 
๒. บทความวจิัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจยัในผลงานวิจยันัน้ ใหมีความกระชับ 
และสั้น สําหรบัการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนัน้  
อาจเผยแพรเปนรูปเลมส่ิงพิมพหรือเปนสือ่อิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพร 
อยางแนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวจิัยในรูปแบบอื่นที่มกีารบรรณาธิการประเมินและ 
ตรวจสอบคุณภาพ 
๓. นําเสนอเปนบทความวิจยัตอที่ประชุมทางวิชาการ  ซ่ึงภายหลังจากการประชุมทาง 
วิชาการไดมีการบรรณาธกิารและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุม 
ทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ
๔. การเผยแพรรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณท่ีมีรายละเอยีดและความยาว ตองแสดง 
หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒแิละแสดงหลักฐานวาไดเผยแพร 
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวชิาที่เกี่ยวของในประเทศและ 
ตางประเทศอยางกวางขวาง 
               เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพ 
ของ “งานวิจยั” นั้นแลว   การนํา “งานวิจยั” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใด 
สวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมกีารประเมินคุณภาพ 
“งานวิจยั” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได  
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๕.  คําจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวชิาการ  
 

 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 
คํานิยาม 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 

ผลงานทางวิชาการอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความทาง 
วิชาการ หนังสือ ตํารา หรืองานวิจยั  โดยปกติหมายถึง ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค อาทิ 
การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพนัธุใหม วัคซีน  ส่ิงกอสราง หรือ 
ผลงานดานศิลปะ หรือสารานุกรม 
            รวมถึงงานแปลจากตวังานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือ 
ประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขาวิชา 
นั้น ๆ ซ่ึงเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชดั เปน
การแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือ
แปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษา ตางประเทศอกีภาษาหนึ่ง 
           ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหทีอ่ธิบาย
และชี้ใหเหน็วางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสรางองคความรู  
หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวชิานั้น  และแสดงถึงความ สามารถในการบุกเบิก
ในสาขาวิชานัน้  สําหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจนหรือมีหลักฐาน
รายละเอียดตาง ๆ  ประกอบแสดงใหเห็นคณุคาของผลงาน 
  

๑. อาจจัดเพิ่มไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือ 
แถบเสียง 
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชดัเจนประกอบผลงานนั้น เพือ่ช้ีใหเหน็วาเปนผลงานที่ทําให 
เกิดการพฒันาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิด 
ประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 
๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชงิปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจน 
หรือแสดงหลกัฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย  
 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพมิพ โดยโรงพมิพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
 (PUBLISHING HOUSE) 
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอืน่ๆ   
๒. การเผยแพรโดยส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
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 -๖- 

 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

 ๓. การเผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ การจัดแสดง การจดัการแสดง หรือโดยมีการ 
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย 
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชใน 
การเรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น   
            ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ 
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น 
และตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
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