
แนวปฏบิตัเิรื่องภาระงานทางวชิาการขัน้ต่า่ของคณาจารยส์งักดัคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

ตามข้อก่าหนดของมหาวิยทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่่าของคณาจารย์ประจ่า (ฉบับที่ 3) 
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งก่าหนดว่าคณาจารย์ต้องมีภาระงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 35 ช่ัวโมงท่างานต่อ
สัปดาห์  โดยสามารถก่าหนดให้น่าเอาช่ัวโมงท่างานของภาระงานขั้นต่่าตามข้อง 4.4  ไปเพิ่มในภาระงานขั้นต่่าตาม 4.1 – 4.3    
ได้ตามความเหมาะสม โดยให้เป็นอ่านาจของหัวหน้าส่วนงานโดยการเสนอแนะของหัวหน้าส่านักวิชา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการ
จัดท่าข้อตกลงร่วมกันก่อนการปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR) เป็นรายๆ ไป 

 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในคราวประชุมที ่8/2563 เมื่อวันท่ี 3 กรกฏาคม 
2563 การประชุมคณะกรรมการส่านักวิชาฯ ในคราวประชุมที่ 7/2563 วันที ่15 กรกฏาคม 2563 และการประชุมส่านักวิชาฯ 
ในคราวประชุมที ่4/2563 วันท่ี 21 กรกฏาคม 2563 ได้มีประชาพิจารณ์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/มติจากคณาจารย์ จากนั้นทาง
ส่านักวิชาฯ ได้น่าเรื่องเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ่าคณะฯ ในคราวประชุมที่ 9/2563 วันที่ 29 กรกฏาคม 
2563 และมีการพิจาณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการส่านักวิชาฯ ในคราวประชุมที่ 4/2564 วันท่ี 8 เมษายน 2564 และ
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารประจ่าคณะฯ ในคราวประชุมที่ 7/2564 วันท่ี 9 เมษายน 2564 แล้ว จึงมีการก่าหนด
ภาระงานข้ันต่่าของแต่ละสาย ดังนี ้

  
 

ภาระงาน 
ภาระงานปกติ ช่ัวโมง

ท่างานต่อสัปดาห ์
เน้นภาระงานสอน 
ช่ัวโมงท่างานต่อ

สัปดาห ์

เน้นภาระงานวิจัย 
ช่ัวโมงท่างานต่อ

สัปดาห ์
4.1 ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่า 18 ไม่น้อยกว่า 24 ไม่น้อยกว่า 9 
4.2 ภาระงานวิจยัและงานวิชาการอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 4 ไม่น้อยกว่า 2 ไม่น้อยกว่า 24 
4.3 ภาระงานบริการวิชาการ/บรกิารวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 ไม่น้อยกว่า 2 ไม่น้อยกว่า 1 
4.4 ภาระงานพัฒนานักศึกษา และงานท่านุ
บ่ารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอ่ืนๆ ท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

10 7 1 

โดยก่าหนดน้่าหนักภงานแต่ละคนตามช่ัวโมงท่างานต่อสัปดาห์ขั้นต่า่ของแต่ละสาย จาก  ในส่วนภาระงานท้ังหมด 35 
ช่ัวโมงคิดเป็น 70% ดังนี ้

 
ภาระงาน 

ภาระงานปกติ ช่ัวโมง
ท่างานต่อสัปดาห ์

เน้นภาระงานสอน 
ช่ัวโมงท่างานต่อ

สัปดาห ์

เน้นภาระงานวิจัย 
ช่ัวโมงท่างานต่อ

สัปดาห ์
4.1 ภาระงานสอน 40% 50% 18% 
4.2 ภาระงานวิจยัและงานวิชาการอื่นๆ 15% 5% 48% 
4.3 ภาระงานบริการวิชาการ/บรกิารวิชาชีพ 5% 5% 2% 
4.4 ภาระงานพัฒนานักศึกษา และงานท่านุ
บ่ารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอ่ืนๆ ท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

10% 10% 2% 

รวม 70% 70% 70% 
 



โดยมกีารคดิคะแนนในแตภ่าระงาน จากคะแนน 1 – 5   
สายภาระงานปกต ิ
1. ภาระงานสอน 

   คะแนน 3  เท่ากับช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า (18 ช่ัวโมงท่างาน) สอนเหมอืนเดิม 
  คะแนน 4  คิดเพิ่มจากช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า 15% (20.7 ช่ัวโมงท่างาน) 
  คะแนน 5  คิดเพิ่มจากช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า 30% (23.4 ช่ัวโมงท่างาน) 
  คะแนน 2  คิดลดจากชั่วโมงท่างานขั้นต่่า 15% (14.76 ช่ัวโมงท่างาน) 
  คะแนน 1  คิดเพิ่มจากช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า 30% (12.6 ช่ัวโมงท่างาน) 
ถ้าต่่ากว่าช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า การลดระดับช่วงคะแนน จะคดิเทียบตามบัญญัตไิตรยางศ์ตามล่าดับ 

 
2. ภาระงานวิจัย 
    คะแนน 3  เท่ากับช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า       (4 ช่ัวโมงท่างาน) 

  คะแนน 4  มีชั่วโมงท่างานมากกว่าจ่านวนช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า (>4 ช่ัวโมงท่างาน) 
  คะแนน 5  มีชั่วโมงท่างานมากกว่าจ่านวนช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า (>4 ช่ัวโมงท่างาน) 

   และต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  
                  ถ้าต่่ากว่าช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า การลดระดับช่วงคะแนน จะคิดเทียบตามบญัญัตไิตรยางศ์ตามล่าดับ 

 2.1 การได้คะแนน 5 ต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง หากเป็นผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ                    
         จะได้คะแนน 4.5  

 2.2 กรณีที่ท่างานขั้นต่่าเกิน 4 ช่ัวโมง แต่ไมม่ีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ก็ไมไ่ด้คะแนน 5  
 2.3 วารสารที่ใช้เป็นฐานข้อมูล คอื ฐานข้อมูลที่ประกาศตามกพอ. ใหม่ ISI หรือ SCOPUS  

       (กรณีข้าราชการสามารถคิดผลงานตีพิมพ์ได้ 2 รอบการประเมนิ การประเมินละ 6 เดือน) 

 3. ภาระงานบริการวิชาการ   
   คะแนน 3  เท่ากับช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า (3 ช่ัวโมงท่างาน) เป็น 10 แล้ว 
   คะแนน 4  คิดเพิ่มจากช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า 10% (3.3 ช่ัวโมงท่างาน) 
   คะแนน 5  คิดเพิ่มจากช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า 20%  (3.6 ช่ัวโมงท่างาน) 
   คะแนน 2  คิดลดจากชั่วโมงท่างานขั้นต่่า 10%  (2.7 ช่ัวโมงท่างาน) 
   คะแนน 1  คิดลดจากช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า 20%  (2.4 ช่ัวโมงท่างาน) 
               ถ้าต่า่กว่าช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า การลดระดับช่วงคะแนน จะคิดเทียบตามบญัญัตไิตรยางศ์ตามล่าดับ 
  
  4. ภาระงานพัฒนานักศึกษา งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอ่ืนๆ  
 โดยภาระงานข้ันต่า่ ได้คะแนน 5  การลดระดับช่วงคะแนน จะคิดเทียบตามบัญญัตไิตรยางศ์ตามล่าดบั 

  คะแนน 5  เท่ากับช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า (10 ช่ัวโมงท่างาน) 
  คะแนน 4  คิดลดจากชั่วโมงท่างานขั้นต่่า (8 ช่ัวโมงท่างาน) 
  คะแนน 3  คิดลดจากชั่วโมงท่างานขั้นต่่า (6 ช่ัวโมงท่างาน) 
  คะแนน 2  คิดลดจากชั่วโมงท่างานขั้นต่่า (4 ช่ัวโมงท่างาน) 
  คะแนน 1  คิดลดจากชั่วโมงท่างานขั้นต่่า (2 ช่ัวโมงท่างาน)  



 สายเนน้ภาระงานสอน       
 ภาระงานสอนในการคิดช่ัวโมงท่างานจะคดิเฉพาะการสอนภาคบรรยายและภาคปฏบิตัเิท่านัน้ โดยตอ้งรบัเปน็อาจารยท์ี่
ปรกึษาโครงการวจิยัตามทีส่าขากา่หนด ภาระงานสอนขั้นต่่า 24 ช่ัวโมงท่างาน ได้คะแนน 3 การเพิม่หรือลดระดับช่วงคะแนน จะ
เปลี่ยนแปลงจากเดมิที่ก่าหนดทีละ 15% ของภาระงานข้ันต่่า 

คะแนน 3  เท่ากับช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า (24 ช่ัวโมงท่างาน) 
คะแนน 4  คิดเพิ่มจากช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า 15% (27.5 ช่ัวโมงท่างาน) 
คะแนน 5  คิดเพิ่มจากช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า 30% (31.2 ช่ัวโมงท่างาน) 
คะแนน 2  คิดลดจากชั่วโมงท่างานขั้นต่่า 15% (20.4 ช่ัวโมงท่างาน) 
คะแนน 1  คิดเพิ่มจากช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า 30% (16.8 ช่ัวโมงท่างาน) 
ถ้าต่่ากว่าช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า การลดระดับช่วงคะแนน จะคดิเทียบตามบัญญัตไิตรยางศ์ตามล่าดับ 

 สายเนน้ภาระงานวจิยั    
 ภาระงานวิจัยคิดจากโครงการวิจัยที่มีงบประมาณ 500,000 บาทได้ 4 ช่ัวโมงท่างาน  และการได้รับคะแนนระดับ 5   
จะพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐาน ISI หรือ SCOPUS ที่ Q1, Q2 ได้ 0.5 คะแนน ส่วน Q3, Q4 ได้ 0.25 
คะแนน โดยเป็นช่ือแรกหรือ corresponding author เท่านั้น 

คะแนน 3  เท่ากับช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า (24 ช่ัวโมงท่างาน) 
คะแนน 4  มีชั่วโมงท่างานมากกว่าจ่านวนช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า(>24 ช่ัวโมงท่างาน) 
คะแนน 5  มีชั่วโมงท่างานมากกว่าจ่านวนช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า (>24 ช่ัวโมงท่างาน) 

และต้องมผีลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ ในฐาน ISI หรือ SCOPUS ที่ Q1, Q2 ได้ 0.5 คะแนน ส่วน Q3, 
Q4 ได้ 0.25 คะแนน 

            ถ้าต่่ากว่าช่ัวโมงท่างานขั้นต่่า การลดระดับช่วงคะแนน จะคิดเทียบตามบญัญตัิไตรยางศ์ตามล่าดับ 

 


