รายงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ปี การศึกษา 2564
หัวข้อ “การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564”
ครัง้ ที่ 1/2564
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์
--------------------------------เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณประสิทธิ์
แก้วเวียงจันทร์ ห้วหน้าสานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั
2. คุณโสพิศ
เมืองเกียง
เจ้าหน้าที่สานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั
3. คุณมณฑิรา
สินธูรณ์
เจ้าหน้าที่สานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั
4. คุณชื่นจิต
นุตคาแหง
เจ้าหน้าที่สานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั
5. คุณสุดารัตน์
ลอยลม
เจ้าหน้าที่โครงการพี่เลีย้ ง
สานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั
วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
1.1 ประกาศฝ่ ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ ายวิชาการและวิจยั มีประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู ้
ประจาปี การศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี การศึกษา 2564
นายประสิทธิ์ แก้วเวียงจันทร์ หัวหน้าสานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั กล่าวถึงการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ปี การศึกษา 2564 หัวข้อ “การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564” โดยมีหลักการ และวัตถุประสงค์ ดังนี ้
หลักการและเหตุผล :
สานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั เป็ นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานแก่คณะวิชาและหน่วยงาน
ภายใต้การกากับของฝ่ ายวิชาการและวิจยั โดยเฉพาะสนับสนุนด้านภาระงานของอาจารย์ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง สานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จดั โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ประจาปี การศึกษา 2564 หัวข้อ “การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกาหนดภาระงาน
ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564”
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถ้ งึ หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของอาจารย์
2. เพื่อให้มีความเข้าใจในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของอาจารย์
3. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรในสังกัดฝ่ ายวิชาการและวิจยั
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วาระที่ 2 เรื่อง การดาเนินโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
นายประสิทธิ์ แก้วเวียงจันทร์ หัวหน้าสานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั กล่าวถึงคาสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ ที่ถือปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั มีดงั นี ้
1. คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 178/2564 หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงานและการเทียบภาระการสอน
ของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยพายัพ และคณาจารย์ท่ีได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานอื่น พ.ศ. 2559
3. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับภาระงาน ภาระการสอนและการผลิตผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยพายัพ ตามหลักเกณฑ์ ว่า ด้วยการกาหนดภาระงาน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ
พร้อมนี ้ ได้กล่าวถึงสาระสาคัญในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 ( คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 178/2564 ) และให้ท่ีประชุมได้รว่ มแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ โดยได้สาระสาคัญ ดังนี ้
หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564
แบ่งออกเป็ น 7 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1
ภาระงานของอาจารย์
หมวดที่ 2
ภาระการสอน
หมวดที่ 3
ภาระงานวิจยั และงานวิชาการอื่น
หมวดที่ 4
ภาระงานบริการวิชาการ
หมวดที่ 5
ภาระงานทานุบรารุ งศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ งานพัฒนานักศึกษา
หมวดที่ 6
ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 7
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หมวดที่ 1 ภาระงานของอาจารย์
1. ข้อ 6 ภาระงานอาจารย์ กาหนดให้อาจารย์มีภาระงานไม่นอ้ ยกว่า 35 ภาระงานต่อสัปดาห์
2. ข้อ 7 ภาระงานอาจารย์ แบ่งเป็ นสัดส่วนดังนี ้
1) ภาระงานการสอน

สัดส่วน ไม่นอ้ ยกว่า 24 ภาระงานต่อสัปดาห์

2) ภาระงานวิจยั และงานวิชาการอื่น สัดส่วน 4 ภาระงานต่อสัปดาห์
3) ภาระงานบริการวิชาการ สัดส่วน 3 ภาระงานต่อสัปดาห์
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4) ภาระงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ งานพัฒนานักศึกษา
สัดส่วน 4 ภาระงานต่อสัปดาห์
5) ภาระงานอื่นที่ได้รบั มอบหมายให้เทียบภาระงานตามหมวดที่ 6
6) งานในตาแหน่งบริหารให้เทียบเท่าภาระงานและภาระการสอนตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยพายัพ (ประกาศสภามหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน
และการเทียบภาระการสอนของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยพายัพและคณาจารย์ท่ีได้รบั
มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานอื่น พ.ศ. 2559)
หมวดที่ 2 ภาระการสอน
1. ภาระการสอนให้ถือเป็ นหน้าที่หลัก หากภาระการสอนไม่ครบตามเกณฑ์ ให้อาจารย์
ผลิตผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 ผลงาน โดยภาระงานสอนต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 18 ภาระงานต่อสัปดาห์
2. ภาระการสอน ระดับปริญญาตรี (ตามรายละเอียด ข้อ 9) ได้แก่
1) งานสอนปกติ คือ งานสอนแบบบรรยาย / งานสอนแบบปฏิบตั ิ
2) งานสอนลักษณะพิเศษ คือ งานสอนในหลักสูตรระยะสัน้ / งานสอนในระบบ
คลังหน่วยกิต / การเป็ นอาจารย์ผปู้ ระสานงานและนิเทศสหกิจศึกษา / การเป็ นอาจารย์ในรายวิชาสารนิพนธ์
ค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน / งานสอนในรายวิชาฝึ กปฏิบตั ิ ภาคสนาม
3) งานสอนที่ควบคุมมาตรฐานการศึกษาโดยองค์กรวิชาชีพ
3. ภาระการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา (ตามรายละเอียด ข้อ 10) ได้แก่
1) งานสอนปกติ คือ งานสอนแบบบรรยาย / งานสอนแบบปฏิบตั ิ
2) งานสอนลักษณะพิเศษ คือ การเป็ นอาจารย์ท่ีปรึกษา / งานสอนในรายวิชาฝึ กปฏิบตั ิ /
การเป็ นกรรมการต่างๆ
4. การคิดภาระการสอนสาหรับการสอนในลักษณะอืน่ ๆ (ตามรายละเอียดข้อ 11)
1) กรณีรบั ผิดชอบหลักทัง้ รายวิชา ในรายวิชาที่แตกต่างกัน ตัง้ แต่ 3 รายวิชาชึน้ ไป
2) กรณีผสู้ อนหลักสูตรไทย ไปสอนในรายวิชาหลักสูตรนานาชาติ
3) กรณีผสู้ อนหลักสูตรไทย ในรายวิชาที่มีนกั ศึกษาต่างชาติลงทะเบียนเรียน
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หมวดที่ 3 ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอืน่
1. ภาระงานวิจยั และงานวิชาการอื่น หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป็ นงานศึกษาหรือค้นคว้า
อย่างมีระบบตามกระบวนการวิจยั ที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ รวมถึงงานวิชาการประเภทอื่นๆ ตามประกาศ กกอ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ตามรายละเอียดข้อ 12)
2. การคิดสัดส่วนภาระงานวิจยั และงานวิชาการอื่น (ตามรายละเอียดข้อ 13)
หมวดที่ 4 ภาระงานบริการวิชาการ
1. ภาระงานบริการวิชาการรับใช้สงั คม หมายถึง งานบริการวิชาการแก่บคุ คล หรือ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นงานที่ได้รบั ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
(ตามรายละเอียดข้อ 14)
2. ภารงานบริการวิชาการที่จดั หารายได้ หมายถึง การจัดให้มีการศึกษา การฝึ กอบรม
การประชุมสัมมนา การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ การให้บริการทางวิชาการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยให้บริการ
แก่องค์กรภายนอก อันก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัยและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม (ตามรายละเอียดข้อ 15)
3. การคิดสัดส่วนภาระงานบริการวิชาการ (ตามรายละเอียดข้อ 15)
หมวดที่ 5 ภาระงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ งานพัฒนานักศึกษา
1. งานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ งานและ/หรือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรม
อาทิ การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ นิทรรศการศิลปะ ฯลฯ (ตามรายละเอียดข้อ 16)
2. งานพัฒนานักศึกษา ได้แก่ งานหรือกิจกรรมที่สว่ นร่วมในการจัดของนักศึกษา รวมถึงงาน
ที่ปรึกษาและงานสร้างเสริมศักยภาพบุคลิกภาพทักษะและประสบการณ์ชีวิตให้แก่นกั ศึกษา (ตามรายละเอียดข้อ 17)
3. การคิดสัดส่วนภาระงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมฯ (ตามรายละเอียดข้อ 18)
หมวดที่ 6 ภาระงานอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย / คณะวิชา หมายถึง
งานอื่นนอกเหนือจากงานตาม ข้อ 7 (1) – (4) โดยได้รบั แต่งตัย้ หรือมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ฝ่ ายต่างๆ หรือคณะวิชา หรือ สานัก โดยออกเป็ นประกาศหรือคาสั่งที่ลงนามโดย อธิการบดี
รองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี คณบดี ผูอ้ านวยการ
2. การคิดสัดส่วนภาระงานอื่นๆ (ตามรายละเอียดข้อ 20)
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หมวดที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ภาระงานตามเกณฑ์ใน ข้อ 6 และ ข้อ 7 ให้ถือเป็ นเกณฑ์สาคัญในการประเมินผลการปฏิบตั งาน
ประจาปี ของอาจารย์ และหากอาจารย์มีภาระการสอน และ/หรือ ภาระงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ในวรรคก่อน
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนและให้ผนู้ นั้ ต้องทาคามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุ งตัวเองตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ นายประสิทธิ์ แก้วเวียงจันทร์ หัวหน้าสานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั ได้ขอให้
นางสาวชื่นจิต นุตคาแหง เจ้าหน้าที่สานักงานฝายวิชาการและวิจยั ซึง่ รับผิดชอบงานด้านการคิดค่าตอบแทน
ภาระการสอน ได้เสนอข้อมูลการคิดสัดส่วนภาระงานตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ท่ีประชุมได้รว่ มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ โดยได้สาระสาคัญ (ดังรายละเอียด
เอกสารแนบท้าย)
การนี้ จะนาแนวปฏิบัตทิ ดี่ จี ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564” ของสานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจัย
รวมทัง้ นาเผยแพร่ไว้ในหน้าเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการและวิจยั หัวข้อ “คลังความรู้”
วาระที่ 3 เรื่อง สรุ ปการดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ปี การศึกษา 2564
นายประสิทธิ์ แก้วเวียงจันทร์ หัวหน้าสานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั สรุ ปถึงการดาเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ปี การศึกษา 2564 โดยที่ประชุมต่างมีขอ้ แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ซึง่ ที่ประชุมได้มีความเข้าใจในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของอาจารย์
ที่ชดั เจนมากยิ่งขึน้
การนี ้ ที่ประชุมได้นดั หมายการดาเนินโครงการ ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
เพื่อทบทวนและติดตามความเข้าใจในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว

นายประสิทธิ์ แก้วเวียงจันทร์
หัวหน้าสานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั
ผูบ้ นั ทึกรายงาน

