
 

 

รายงานการจดัโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ปีการศกึษา 2564 
หวัขอ้ “การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วา่ดว้ย การก าหนดภาระงานของอาจารยม์หาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2564” 

ครัง้ท่ี 1/2564 
วนัท่ี 19 ตลุาคม 2564 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ หอ้งประชมุมารธ์า  บทัท ์ 

--------------------------------- 
เร่ิมประชุมเวลา 13.40 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   คณุประสทิธ์ิ    แกว้เวียงจนัทร ์ หว้หนา้ส านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั 
2.    คณุโสพิศ    เมืองเกียง เจา้หนา้ท่ีส  านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั 
3.   คณุมณฑิรา    สินธูรณ ์  เจา้หนา้ท่ีส  านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั 
4.   คณุช่ืนจิต    นตุค าแหง เจา้หนา้ท่ีส  านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั 
5.   คณุสดุารตัน ์    ลอยลม  เจา้หนา้ท่ีโครงการพ่ีเลีย้ง  
       ส านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั 

 
วาระที ่1  เรื่อง แจง้เพ่ือทราบ 

1.1 ประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ฝ่ายวิชาการและวิจยั มีประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานจดัการความรู ้ 

ประจ าปีการศกึษา 2564 ประกาศ ณ วนัท่ี 17 กนัยายน 2564 
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

 นายประสทิธ์ิ  แกว้เวียงจนัทร ์หวัหนา้ส านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั กลา่วถงึการจดัโครงการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ปีการศกึษา 2564  หวัขอ้ “การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วา่ดว้ย การก าหนดภาระงานของอาจารย์
มหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2564”  โดยมีหลกัการ และวตัถปุระสงค ์ดงันี ้
                   หลักการและเหตุผล :   
           ส  านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั เป็นหน่วยงานสนบัสนนุการปฏิบตัิงานแก่คณะวิชาและหน่วยงาน 
ภายใตก้ารก ากบัของฝ่ายวิชาการและวิจยั  โดยเฉพาะสนบัสนนุดา้นภาระงานของอาจารย ์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ส  านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยัตระหนกัถงึความส าคญัในเรื่องดงักลา่ว  จงึไดจ้ดัโครงการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประจ าปีการศกึษา 2564  หวัขอ้ “การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วา่ดว้ย การก าหนดภาระงาน 
ของอาจารย ์มหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2564” 
                   วัตถุประสงค ์:   

                        1.  เพ่ือใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรูถ้งึหลกัเกณฑ ์วา่ดว้ย การก าหนดภาระงานของอาจารย์ 

                        2.  เพ่ือใหม้ีความเขา้ใจในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วา่ดว้ย การก าหนดภาระงานของอาจารย  ์

                        3.  เพ่ือสรา้งเสริมความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งบคุลากรในสงักดัฝ่ายวิชาการและวิจยั 
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วาระที ่2  เรื่อง การด าเนินโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
                นายประสิทธ์ิ  แกว้เวียงจนัทร ์หวัหนา้ส านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั กลา่วถงึค าสั่ง ประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัหลกัเกณฑภ์าระงานของอาจารย ์ท่ีถือปฏิบตัิอยู่ในปัจจบุนั มีดงันี ้

1. ค าสั่งมหาวิทยาลยัพายพั ท่ี 178/2564 หลกัเกณฑ ์วา่ดว้ย การก าหนดภาระงานของอาจารย์

มหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2564 

2. ประกาศสภามหาวิทยาลยัพายพั เรื่อง  หลกัเกณฑก์ารคิดภาระงานและการเทียบภาระการสอน 

ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพายพั และคณาจารยท่ี์ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบงานอื่น พ.ศ. 2559 

3. ประกาศมหาวิทยาลยัพายพั เรื่อง แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัภาระงาน ภาระการสอนและการผลิตผลงาน 

ทางวิชาการของอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัพายพั ตามหลกัเกณฑ ์วา่ ดว้ยการก าหนดภาระงาน 

ของอาจารยม์หาวิทยาลยัพายพั   

 

พรอ้มนี ้ไดก้ลา่วถงึสาระส าคญัในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วา่ดว้ย การก าหนดภาระงานของอาจารย ์

มหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2564 ( ค าสั่งมหาวิทยาลยัพายพั ท่ี 178/2564 ) และใหท่ี้ประชมุไดร้ว่มแลกเปลี่ยน 

เรียนรู ้ โดยไดส้าระส าคญั ดงันี ้

    หลกัเกณฑ ์วา่ดว้ย การก าหนดภาระงานของอาจารยม์หาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2564  
แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดงันี ้
  หมวดท่ี 1   ภาระงานของอาจารย ์
  หมวดท่ี 2   ภาระการสอน 
  หมวดท่ี 3   ภาระงานวิจยัและงานวิชาการอื่น 
  หมวดท่ี 4   ภาระงานบริการวิชาการ 
  หมวดท่ี 5  ภาระงานท านบุร  ารุงศิลปวฒันธรรม และ/หรือ งานพฒันานกัศกึษา 
  หมวดท่ี 6  ภาระงานอื่นๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
  หมวดท่ี 7  การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 
  หมวดที ่1  ภาระงานของอาจารย ์

1. ขอ้ 6 ภาระงานอาจารย ์ก าหนดใหอ้าจารยม์ีภาระงานไมน่อ้ยกวา่ 35 ภาระงานตอ่สปัดาห ์

2. ขอ้ 7 ภาระงานอาจารย ์แบ่งเป็นสดัสว่นดงันี ้

1) ภาระงานการสอน สดัสว่น ไมน่อ้ยกวา่ 24 ภาระงานตอ่สปัดาห ์

2) ภาระงานวิจยัและงานวิชาการอื่น     สดัสว่น 4 ภาระงานตอ่สปัดาห ์

3) ภาระงานบริการวิชาการ    สดัสว่น 3 ภาระงานตอ่สปัดาห ์
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4) ภาระงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และ/หรือ งานพฒันานกัศกึษา  

สดัสว่น 4 ภาระงานตอ่สปัดาห ์ 

5) ภาระงานอื่นท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ทียบภาระงานตามหมวดท่ี 6  

6) งานในต าแหน่งบรหิารใหเ้ทียบเท่าภาระงานและภาระการสอนตามประกาศสภา 

มหาวิทยาลยัพายพั (ประกาศสภามหาวิทยาลยัพายพั เรื่อง หลกัเกณฑก์ารคิดภาระงาน 

และการเทียบภาระการสอนของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพายพัและคณาจารยท่ี์ไดร้บั 

มอบหมายใหร้บัผิดชอบงานอื่น พ.ศ. 2559)  

 

  หมวดที ่2  ภาระการสอน 
1. ภาระการสอนใหถื้อเป็นหนา้ท่ีหลกั หากภาระการสอนไมค่รบตามเกณฑ ์ใหอ้าจารย ์

ผลิตผลงานทางวิชาการตามเกณฑก์ารเขา้สูต่  าแหน่งทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 ผลงาน โดยภาระงานสอนตอ้ง 

ไมน่อ้ยกวา่ 18 ภาระงานตอ่สปัดาห ์ 

2. ภาระการสอน ระดับปริญญาตรี  (ตามรายละเอยีด ข้อ 9) ไดแ้ก ่

1) งานสอนปกติ  คือ งานสอนแบบบรรยาย / งานสอนแบบปฏิบตัิ  

2) งานสอนลกัษณะพิเศษ คือ งานสอนในหลกัสตูรระยะสัน้ / งานสอนในระบบ 

คลงัหน่วยกิต / การเป็นอาจารยผ์ูป้ระสานงานและนิเทศสหกิจศกึษา / การเป็นอาจารยใ์นรายวิชาสารนิพนธ ์ 

คน้ควา้อิสระ วิชาโครงงาน / งานสอนในรายวิชาฝึกปฏิบตั ิภาคสนาม  

3) งานสอนท่ีควบคมุมาตรฐานการศกึษาโดยองคก์รวิชาชีพ  

3. ภาระการสอน ระดับบัณฑติศึกษา (ตามรายละเอยีด ข้อ 10) ไดแ้ก ่

1) งานสอนปกติ  คือ งานสอนแบบบรรยาย / งานสอนแบบปฏิบตัิ  

2) งานสอนลกัษณะพิเศษ คือ การเป็นอาจารยท่ี์ปรกึษา / งานสอนในรายวิชาฝึกปฏิบตัิ / 

การเป็นกรรมการตา่งๆ  

4. การคดิภาระการสอนส าหรับการสอนในลักษณะอืน่ๆ (ตามรายละเอยีดข้อ 11) 

1) กรณีรบัผิดชอบหลกัทัง้รายวิชา ในรายวิชาท่ีแตกตา่งกนั ตัง้แต ่3 รายวิชาชึน้ไป 

2) กรณีผูส้อนหลกัสตูรไทย ไปสอนในรายวิชาหลกัสตูรนานาชาติ  

3) กรณีผูส้อนหลกัสตูรไทย ในรายวิชาท่ีมีนกัศกึษาตา่งชาติลงทะเบียนเรียน  
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  หมวดที ่3  ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอืน่ 

1. ภาระงานวิจยัและงานวิชาการอื่น หมายถงึ ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศกึษาหรือคน้ควา้ 

อย่างมีระบบตามกระบวนการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรบัในสาขาวิชานัน้ๆ รวมถงึงานวิชาการประเภทอื่นๆ ตามประกาศ กกอ. 

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใหด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตามรายละเอยีดข้อ 12) 

2. การคิดสดัสว่นภาระงานวิจยัและงานวิชาการอื่น  (ตามรายละเอยีดข้อ 13) 

 

  หมวดที ่4  ภาระงานบริการวิชาการ 
1. ภาระงานบริการวิชาการรบัใชส้งัคม หมายถงึ งานบริการวิชาการแก่บคุคล หรือ 

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ทัง้นี ้ตอ้งเป็นงานท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยั 

(ตามรายละเอยีดข้อ 14) 

2. ภารงานบริการวิชาการที่จดัหารายได ้หมายถงึ การจดัใหม้ีการศกึษา การฝึกอบรม 

การประชมุสมัมนา การใหบ้ริการเครื่องมือและอปุกรณ ์การใหบ้ริการทางวิชาการอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลยัใหบ้ริการ 

แก่องคก์รภายนอก อนัก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่มหาวิทยาลยัและกอ่ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สงัคม (ตามรายละเอยีดข้อ 15) 

3. การคิดสดัสว่นภาระงานบริการวิชาการ (ตามรายละเอยีดข้อ 15) 

 

  หมวดที ่5  ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ งานพัฒนานักศึกษา 
1. งานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่ งานและ/หรือกิจกรรมอนัเก่ียวเน่ืองกบัศิลปวฒันธรรม 

อาทิ การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ นิทรรศการศิลปะ ฯลฯ (ตามรายละเอยีดข้อ 16) 

2. งานพฒันานกัศกึษา ไดแ้ก่ งานหรือกิจกรรมท่ีสว่นรว่มในการจดัของนกัศกึษา รวมถงึงาน 

ท่ีปรกึษาและงานสรา้งเสริมศกัยภาพบคุลิกภาพทกัษะและประสบการณชี์วิตใหแ้ก่นกัศกึษา (ตามรายละเอยีดข้อ 17) 

3. การคิดสดัสว่นภาระงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมฯ (ตามรายละเอยีดข้อ 18) 

 

  หมวดที ่6  ภาระงานอืน่ๆ ทีส่อดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. ภาระงานอื่นๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั / คณะวิชา หมายถงึ  

งานอื่นนอกเหนือจากงานตาม ข้อ 7 (1) – (4) โดยไดร้บัแตง่ตัย้ หรือมอบหมายจากสภามหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยั ฝ่ายตา่งๆ หรือคณะวิชา หรือ ส  านกั  โดยออกเป็นประกาศหรือค าสั่งท่ีลงนามโดย อธิการบดี  

รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการ  

2. การคิดสดัสว่นภาระงานอื่นๆ (ตามรายละเอยีดข้อ 20) 
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  หมวดที ่7  การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 
        ภาระงานตามเกณฑใ์น ขอ้ 6 และ ขอ้ 7 ใหถื้อเป็นเกณฑส์ าคญัในการประเมินผลการปฏิบตังาน 
ประจ าปีของอาจารย ์และหากอาจารยม์ีภาระการสอน และ/หรือ ภาระงานไมเ่ป็นไปตามเกณฑใ์นวรรคก่อน  
โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาไมเ่ลื่อนขัน้เงินเดือนและใหผู้น้ัน้ตอ้งท าค ามั่นในการพฒันา 
ปรบัปรุงตวัเองตามระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  
 
                          นอกจากนี ้นายประสิทธ์ิ  แกว้เวียงจนัทร ์หวัหนา้ส านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั ไดข้อให ้
นางสาวช่ืนจิต  นตุค าแหง เจา้หนา้ท่ีส  านกังานฝายวิชาการและวิจยั  ซึง่รบัผิดชอบงานดา้นการคิดคา่ตอบแทน 
ภาระการสอน  ไดเ้สนอขอ้มลูการคิดสดัสว่นภาระงานตามหลกัเกณฑ ์วา่ดว้ย การก าหนดภาระงานของอาจารย์
มหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2564  เพ่ือใหท่ี้ประชมุไดร้ว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ โดยไดส้าระส าคญั (ดังรายละเอยีด 
เอกสารแนบทา้ย) 

 
            การนี ้จะน าแนวปฏบิัตทิีด่จีากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวัข้อ “การปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์ว่าด้วย   
การก าหนดภาระงานของอาจารยม์หาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564” ของส านักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย             
รวมทัง้น าเผยแพร่ไว้ในหน้าเว็บไซตฝ่์ายวิชาการและวิจัย หวัข้อ “คลังความรู้” 
 
วาระที ่3  เรื่อง  สรุปการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ปีการศกึษา 2564 
                นายประสิทธ์ิ  แกว้เวียงจนัทร ์หวัหนา้ส านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั สรุปถงึการด าเนินโครงการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ปีการศกึษา 2564  โดยท่ีประชมุตา่งมีขอ้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ซึง่ท่ีประชมุไดม้ีความเขา้ใจในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วา่ดว้ย การก าหนดภาระงานของอาจารย ์
ท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้   
     การนี ้ท่ีประชมุไดน้ดัหมายการด าเนินโครงการ ครัง้ท่ี 2 ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565 
เพ่ือทบทวนและติดตามความเขา้ใจในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑฯ์ ดงักลา่ว 
 
 
 

               นายประสิทธ์ิ  แกว้เวียงจนัทร ์    

          หวัหนา้ส านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั 
                                                                                     ผูบ้นัทกึรายงาน                                              


