คูมือการคิดภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
(โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
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๒

วิธีคิดหนวยภาระงาน
๑. คุณภาพและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

เปนการประเมินคุณภาพงานที่ปฏิบัติและคุณลักษณะการปฏิบัติของผูขอรับการประเมิน
ซึ่งประกอบดวยงานสอน งานบริหาร และงานอื่นๆ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละรอบ
การประเมิน

๒. ปริมาณงาน

๒.๑ งานสอน
เปนงานหนาที่หลัก โดยสอนประจําวิชาที่เปดสอนในภาคปกติและภาคพิเศษในระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการเปนอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการ
วิชาการสัมมนา โครงงาน วิทยานิพนธ การสอบรวบยอด
๒.๑.๑ งานสอนระดับปริญญาตรี
คิดจากจํานวนผูเรียนดังนี้
ก. ภาคทฤษฎี
นิสิตกลุมละไมเกิน ๕๐ คน
ข. ภาคปฏิบัติ
นิสิตกลุมละไมเกิน ๒๕ คน
ค. ฝกประสบการณวิชาชีพ
นิสิตกลุมละไมเกิน ๑๐ คน
การคิดหนวยภาระงาน
ก. การสอน มีวิธีคิดหนวยภาระงานดังนี้
(๑) ภาคทฤษฎี ๑ หนวยกิต เทียบเทา ๔ หนวยภาระงาน ประกอบดวย เตรียมสอน ๒ หนวย
ภาระงาน + ชั่วโมงสอน ๑ หนวยภาระงาน + การตรวจงาน ๑ หนวยภาระงาน (ใหแนบ
ประมวลรายวิชาแสดงภาระงานสอนของผูสอนเปนหลักฐาน)
(๒) ภาคปฏิบัติ ๑ หนวยกิต ๒ ชั่วโมงปฏิบัติการ เทียบเทา ๕.๕ หนวยภาระงาน ประกอบ
ดวย เตรียมสอน ๒.๕ หนวยภาระงาน + ชั่วโมงสอน ๒ หนวยภาระงาน + การตรวจงาน
๑ หนวยภาระงาน (ใหแนบประมวลรายวิชาแสดงภาระงานสอนของผูสอนเปนหลักฐาน)
(๓) ภาคปฏิบัติ ๑ หนวยกิต ๓ ชั่วโมงปฏิบัติการ เทียบเทา ๖.๕ หนวยภาระงาน ประกอบดวย
เตรียมสอน ๒.๕ หนวยภาระงาน + ชั่วโมงสอน ๓ หนวยภาระงาน + การตรวจงาน ๑
หนวยภาระงาน (ใหแนบประมวลรายวิชาแสดงภาระงานสอนของผูสอนเปนหลักฐาน)
(๔) ถามีจํานวนนิสิตมากกวาที่กําหนด ใหคิดภาระการตรวจงานเพิ่มขึ้นตามสัดสวน
ตัวอยางเชน สอนภาคปฏิบัติ ๑ หนวยกิต ๓ ชั่วโมงปฏิบัติการ มีนิสิตเรียน ๑๐๐ คน
คิดเปนภาระงานดังนี้
๑ หนวยกิต = เตรียมสอน ๒.๕ หนวยภาระงาน + ชั่วโมงสอน ๓ หนวยภาระงาน +
ตรวจงาน ๑ หนวยภาระงาน

๓
การตรวจงาน คิดเปนสัดสวน = (๑ × ๑๐๐) / ๒๕ = ๔ หนวยภาระงาน
รวม = ๙.๕ หนวยภาระงาน
(๕) กรณีสอนเปนทีมโดยเขาสอนรวมกันทุกครั้ง ใหคิดภาระงานใหทุกคนเต็ม แตถาสอน
รวมกันโดยแบงเนื้อหา ใหแบงภาระงานตามสัดสวนที่เปนจริง
(๖) รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๖.๑) กรณีแตละกลุมมีผูสอนประจํากลุม ๓ คน หรือแตละกลุมมีผูสอนประจํากลุม ๑ คน
และเปดสอน ๓ กลุมอยางใดอยางหนึ่ง ผูประสานงานได ๑ หนวยภาระงาน
(๖.๒) กรณีแตละกลุมมีผูสอนมากกวา ๓ คน หรือแตละกลุมมีผูสอนประจํากลุม ๑ คน
และเปดสอนมากกวา ๓ กลุมอยางใดอยางหนึ่ง ผูประสานงานไดหนวยภาระงาน
คิดตามสัดสวน แตไมเกิน ๕ หนวยภาระงาน
ตัวอยางเชน ๑. รายวิชาหนึ่งมีผูสอนรวมกัน ๔ คน คิดหนวยภาระงานใหกับ
ผูประสานงาน ดังนี้
หนวยภาระงาน = ๔/๓ = ๑.๓๓
๒. รายวิชาหนึ่งเปดสอน ๙ กลุม มีผูสอนประจํากลุม ๑ คน การคิดหนวย
ภาระงานใหผูประสานงานไดดังนี้
หนวยภาระงาน = ๙/๓ = ๓
(๖.๓) กรณีที่มีผูประสานงานตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ใหแบงภาระงานตามสัดสวนที่เปนจริง
(๖.๔) ผูประสานงานรายวิชาที่เปดสอนใหนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษและจําเปนตอง
เปดสอนรายวิชานั้นใหนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษในภาคฤดูรอน สามารถคิด
หนวยภาระงานไดตามขอ (๖.๑) หรือ (๖.๒) หรือ (๖.๓)
(๗) กรณีไดรางวัลดานการสอนระดับมหาวิทยาลัยหรือองคกรที่เปนที่ยอมรับใหไดภาระงาน
เพิ่มอีก ๑๐ หนวยภาระงาน
ข. วิชาฝกประสบการณ ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดหนวยภาระงาน
ค. วิชาฝกงาน ฝกสอน
ผูประสานงานได ๒ หนวยภาระงานตอนิสิต ๒๐ คนตอภาคการศึกษา
ถานิสิตมากกวา ๒๐ คน ใหคิดหนวยภาระงานเพิ่มตามสัดสวน ดังนี้
นิสิต ๒๐ คน ได ๒ หนวยภาระงาน
นิสิต ๓๕ คน ได (๒x๓๕)/๒๐ = ๓.๕ หนวยภาระงาน
ทั้งนี้คิดภาระงานไดทั้งสาขาวิชาที่กําหนดและไมไดกําหนดใหมีการฝกงานไวในหลักสูตร
ง. งานโครงการ / โครงงาน
(๑) ที่ปรึกษาโครงงาน ๑ เรื่องได ๓ หนวยภาระงาน
(๒) อาจารยที่ปรึกษารวม ๑ เรื่องได ๑.๕ หนวยภาระงาน
(๓) กรณีที่มีอาจารยที่ปรึกษารวม มากกวา ๑ คน ใหคิดสัดสวนภาระงานตามจํานวนอาจารยที่
ปรึกษารวม
(๔) เปนกรรมการสอบตามคําสั่งแตงตั้งของภาควิชาหรือโครงการจัดตั้งภาควิชาได
๐.๕ หนวยภาระงานตอ ๑ เรื่อง
(๕) เปนอาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูประสานงาน ได ๑.๕ หนวยภาระงาน
กรณีที่มีอาจารยประจําวิชามากกวา ๑ คน ใหแบงภาระงานตามสัดสวนที่เปนจริง

๔
หมายเหตุ
๑. ผูปฏิบัติหนาที่ขอ (๑) (๒) และ (๔) ไดหนวยภาระงานตอเมื่อไดผานการสอบปากเปลา
แลวเทานั้น ถาการสอบเสร็จสิ้นไมทันในรอบการประเมิน ใหนําไปคิดภาระงาน
ในรอบการประเมินถัดไป
๒. ผูปฏิบัติหนาที่ทั้งขอ (๑) และ (๔) ไดหนวยภาระงานอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
๓. อาจารย ๑ คน สามารถคิดภาระงานการเปนที่ปรึกษาโครงการ/โครงงานใหแกนิสิต
ไดไมเกิน ๑๐ เรื่องตอภาคการศึกษา ยกเวนภาควิชาที่มีจํานวนอาจารยนอย
(ไมถึง ๑๐ คน) ใหคิดตาม สัดสวนจํานวนนิสิตตออาจารยภายในภาควิชา
จ. วิชาสัมมนา ศึกษาดวยตนเอง
(๑) เปนที่ปรึกษา ๑ เรื่อง ได ๑.๕ หนวยภาระงาน
(๒) เปนกรรมการสอบตามคําสั่งแตงตั้ง ได ๐.๕ หนวยภาระงานตอ ๑ เรื่อง แตไมเกิน
๗.๕ หนวยภาระงานตอภาคการศึกษา
(๓) อาจารยประจําวิชา ได ๑.๕ หนวยภาระงานตอภาคการศึกษา
หมายเหตุ กรณีที่มีอาจารยประจําวิชามากกวา ๑ คน ใหแบงภาระงานตามสัดสวนที่เปนจริง
แตไมเกิน ๑.๕ หนวยภาระงาน ผูปฏิบัติหนาที่ทั้ง (๑) และ (๒) ไดหนวย
ภาระงานอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
๒.๑.๒ งานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
คิดจากจํานวนผูเรียน ดังนี้
ก. ภาคทฤษฎี
นิสิตกลุมละไมเกิน ๒๐ คน
ข. ภาคปฏิบัติ
นิสิตกลุมละไมเกิน ๑๐ คน
ค. วิชาสัมมนา
นิสิตกลุมละไมเกิน ๑๐ คน
การคิดหนวยภาระงาน
ก. การสอน มีวิธีคิดหนวยภาระงานดังนี้
(๑) ภาคทฤษฎี ๑ หนวยกิต เทียบเทา ๖ หนวยภาระงาน ประกอบดวย
เตรียมสอน ๔ หนวยภาระงาน + ชั่วโมงสอน ๑ หนวยภาระงาน + การตรวจงาน
๑ หนวยภาระงาน (ใหแนบประมวลรายวิชาแสดงภาระงานสอนของผูสอน
เปนหลักฐาน)
(๒) ภาคปฏิบัติ ๑ หนวยกิต ๒ ชั่วโมงปฏิบัติการ เทียบเทา ๗.๕ หนวยภาระงาน ประกอบดวย
เตรียมสอน ๔ หนวยภาระงาน + ชั่วโมงสอน ๒ หนวยภาระงาน + การตรวจงาน ๑.๕
หนวยภาระงาน (ใหแนบประมวลรายวิชาแสดงภาระงานสอนของผูสอนเปนหลักฐาน)
(๓) ภาคปฏิบัติ ๑ หนวยกิต ๓ ชั่วโมงปฏิบัติการ เทียบเทา ๘.๕ หนวยภาระงาน ประกอบ
ดวย เตรียมสอน ๔ หนวยภาระงาน + ชั่วโมงสอน ๓ หนวยภาระงาน + การตรวจงาน
๑.๕ หนวยภาระงาน (ใหแนบประมวลรายวิชาแสดงภาระงานสอนของผูสอนเปน
หลักฐาน)
(๔) กรณีสอนเปนทีมและเขาสอนรวมกันทุกครั้ง ใหคิดภาระงานใหทุกคนเต็มแตถาสอน
รวมกันโดยแบงเนื้อหา ใหแบงภาระงานตามสัดสวนที่เปนจริง
(๕) รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

๕
๑. กรณีแตละกลุมมีผูสอนประจํากลุม ๓ คน หรือแตละกลุมมีผูสอนประจํากลุม ๑ คน
และเปดสอน ๓ กลุม อยางใดอยางหนึ่งผูประสานงานได ๑ หนวยภาระงาน
๒. กรณีแตละกลุมมีผูสอนมากกวา ๓ คน หรือแตละกลุมมีผูสอนประจํากลุม ๑ คน และ
เปดสอนมากกวา ๓ กลุมอยางใดอยางหนึ่งผูประสานงานไดหนวยภาระงานคิดตาม
สัดสวนเชนเดียวกับ ขอ (๑) แตไมเกิน ๕ หนวยภาระงาน
ตัวอยางเชน ๑. รายวิชาหนึ่งมีผูสอนรวมกัน ๔ คน คิดหนวยภาระงานดังนี้
หนวยภาระงาน = ๔/๓ = ๑.๓๓
๒. รายวิชาหนึ่งเปดสอน ๙ กลุม มีผูสอนประจํากลุม ๑ คน
การคิดหนวยภาระงานใหผูประสานงานไดดังนี้
หนวยภาระงาน = ๙/๓ = ๓
กรณีที่มีผูประสานงานตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ใหแบงภาระงานตามสัดสวนที่เปนจริง
ข. สัมมนา ศึกษาดวยตนเอง
(๑) เปนที่ปรึกษาสัมมนา ๑ เรื่อง ได ๒ หนวยภาระงาน
(๒) เปนกรรมการสอบได ๐.๕ หนวยภาระงานตอ ๑ เรื่อง แตไมเกิน ๕ หนวยภาระงานตอภาค
การศึกษา (ใหแนบหลักฐานใบใหคะแนน)
(๓) อาจารยประจําวิชาได ๑.๕ หนวยภาระงาน
หมายเหตุ กรณีที่มีอาจารยประจําวิชามากกวา ๑ คน ใหแบงภาระงานตามสัดสวนที่เปนจริง
แตไมเกิน ๑.๕ หนวยภาระงาน ผูปฏิบัติหนาที่ทั้งขอ (๑) และ (๒) ไดหนวยภาระงานอยาง
ใดอยางหนึ่งเทานั้น
ค. วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
งานควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธและงานนิพนธ สามารถนับเปนภาระงานไดไมเกิน ๕๐
หนวยภาระงาน
ภาระงาน
(๑) อาจารยที่ปรึกษาหลัก
๑ เรื่อง คิดได ๕ หนวยภาระงานตอภาคการศึกษา วิทยานิพนธระดับปริญญาโท คิดได
๓ ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน ดุษฎีนิพนธระดับปริญญาเอก แผน ๑ (ทําดุษฎีนิพนธอยาง
เดียว) คิดได ๖ ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน และในกรณีดุษฎีนิพนธ ระดับปริญญาเอก
แผน ๒ (ทําดุษฎีนิพนธและเรียนรายวิชา) คิดได ๕ ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน โดยเริ่ม
นับตั้งแตภาคการศึกษาที่นิสิต ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธได
(๒) อาจารยที่ปรึกษารวม
๑ เรื่อง คิดได ๒ หนวยภาระงานตอภาคการศึกษา ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขเดียวกับอาจารยที่
ปรึกษาหลัก
(๓) กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธและกรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/
ดุษฎีนิพนธ นิสิต ๑ คน = ๓ หนวยภาระงาน คิดได ๑ ครั้งการประเมินแตไมเกิน ๓๐
หนวยภาระงาน
ทั้งนี้ ผูปฏิบัติหนาที่ขอ (๑) หรือขอ (๒) ไมใหนําภาระงานที่ปฏิบัติในขอ (๓) มาคิดเพิ่ม
หมายเหตุ อาจารยไมควรมีภาระงานเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักและ/หรืออาจารยที่ปรึกษา
รวมใหแกนิสิตเกิน ๕ คน กรณีจําเปนตองรับผิดชอบนิสิตเกิน ๕ คน ใหอยูในดุลพินิจของ
ภาควิชาและ/หรือกรรมการหลักสูตรที่ไมสังกัดภาควิชา

๖
ง. กรรมการออกและตรวจขอสอบขอเขียนการสอบประมวลความรู
๑ วิชา ได ๑ หนวยภาระงาน ในกรณีมีกรรมการหลายคน ใหแบงภาระงานตาม
สัดสวนที่เปนจริง
จ. วิชาโครงงาน ภาคนิพนธ งานนิพนธ วิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง
ศึกษาอิสระ
กรรมการควบคุมและกรรมการสอบ ใหคิดหนวยภาระงานดังนี้
(๑) อาจารยที่ปรึกษาหลักได ๓ หนวยภาระงาน
(๒) อาจารยที่ปรึกษารวมได ๑ หนวยภาระงาน
(๓) กรรมการสอบได ๐.๕ หนวยภาระงาน
ทั้งนี้ คิดได ๑ ภาคการศึกษา โดยเริ่มนับตั้งแตภาคการศึกษาที่นิสิตไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ซึ่งผูปฏิบัติหนาที่ขอ (๑) หรือขอ (๒) ไมใหนําภาระงานที่ปฏิบัติใน ขอ (๓) มาคิดเพิ่ม
๒.๑.๓ งานที่ปฏิบัติจริง แตขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมครอบคลุมถึง คิดภาระงาน ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษใหแกนิสิตตางชาติที่เรียนในหลักสูตร
ภาษาไทย คิดภาระงานได ๒ เทาของภาระงานปกติ
๒.๒ งานวิจัย
ภาระงานในการทําวิจัย ซึ่งรวมถึงภาระงานในการเขียนเสนอโครงการ การดําเนินการวิจัย และการ
ทํารายงาน และเผยแพรผลงานในภาคการศึกษานั้น ใหพิจารณาจากแหลงทุนวิจัยหรือจํานวนเงินทุนวิจัย
(โดยในรอบการประเมินแตละครั้งของผูขอรับการประเมินแตละคนใหใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งสําหรับทุก
โครงการ) โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
๒.๒.๑ ทุนวิจัย
ทําวิจัยแลวเสร็จ ๑ เรื่อง พรอมกับจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ พิจารณาหนวยภาระงานจาก
แหลงทุนวิจัยหรือจํานวนเงินทุนวิจัย ดังนี้
(๑) ตามแหลงทุนวิจัย
(๑.๑) งานวิจัยที่ไดรับทุนระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
เชน เงินงบประมาณแผนดิน, เงินรายได, สกอ. หรือจากหนวยงานภายนอกที่
มอบใหแกมหาวิทยาลัย เชน มูลนิธิ คิดภาระงานได ๓ หนวยภาระงาน
(๑.๒) ทุนระดับประเทศ ไดแกทุนจากหนวยงานตางๆ ของรัฐ เชน สกว, สวทช, สภา
การวิจัยแหงชาติ คิดภาระงานได ๖ หนวยภาระงาน
(๑.๓) ทุนระดับนานาชาติ หมายถึง ทุนวิจัยจากตางประเทศที่มีการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผล คิดภาระงานได ๑๖ หนวยภาระงาน สวนสําหรับทุนวิจัยจาก
ตางประเทศที่ไมมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล คณะกรรมการ
กลั่นกรอง คิดภาระงานได ๓ หนวยภาระงาน
(๑.๔) โครงการวิจัยที่ไมไดรับทุนจากหนวยงานของรัฐหรือแหลงทุนจากตางประเทศ
หมายถึง ทุนนอกเหนือจาก ขอ ๑.๑ ขอ ๑.๒ และขอ ๑.๓ และไดรับอนุมัติ
โครงการจากหัวหนาสวนงาน คิดภาระงานได ๓ หนวยภาระงาน

๗
(๒) ตามจํานวนเงินทุนวิจัย
(๒.๑) จํานวนเงินที่ไดรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป คิดภาระงานได ๔ หนวยภาระ
งาน
(๒.๒) จํานวนเงินที่ไดรับเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป แตไมถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอป
คิดภาระงานได ๘ หนวยภาระงาน
(๒.๓) จํานวนเงินที่ไดรับตั้งแต ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอปขึ้นไป คิดภาระงานได ๑๒ หนวย
ภาระงาน
(๓) การแบงสัดสวนผลงานวิจัย
(๓.๑) กรณีที่โครงการวิจัยใดมีผูรวมวิจัยหลายคน ใหแบงสัดสวนตามภาระงานที่
ปฏิบัติจริง โดยตองมีเอกสารรับรองซึ่งกันและกันเวนแตหัวหนาโครงการวิจัยให
คิดคะแนนภาระงานเต็ม
(๓.๒) กรณีที่ไมไดแบงงานเปนลายลักษณอักษร คิดคะแนนภาระงานใหหัวหนา
โครงการวิจัย รอยละ ๖๐ ใหผูรวมงาน รอยละ ๔๐ โดยแบงใหเปนสัดสวน
กระจายไปตามจํานวนผูรวมงานวิจัยเทาๆกัน
(๓.๓) กรณีที่ผูวิจัยไดรับทุนวิจัยหลายโครงการ ใหสามารถนําไปนับภาระงานไดทุก
โครงการ (คิดแยกแตละโครงการ)
(๔) การนับระยะเวลาของโครงการวิจัย
กรณีโครงการวิจัยมีระยะเวลาเริ่มตนในสัญญาอยูระหวางภาคการศึกษาและมี
ระยะเวลาเริ่มตนของสัญญานอยกวาครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษานั้น ใหนับภาระงานใน
ภาคการศึกษาถัดไป
๒.๒.๒ การเผยแพรผลงานวิจัย
(๑) การเผยแพรระดับประเทศ ดังนี้
(๑.๑) รูปแบบ Proceeding ที่มี Peer Review คิดภาระงานได ๔ หนวยภาระงานตอ
เรื่อง
(๑.๒) บทความวิจัย (Research Article) คิดภาระงานได ๘ หนวยภาระงานตอเรื่อง
(๒) การเผยแพรระดับนานาชาติ ดังนี้
(๒.๑) รูปแบบ Proceeding ที่มี Peer Review คิดภาระงานได ๘ หนวยภาระงาน
ตอเรื่อง
(๒.๒) บทความวิจัย (Research Article) คิดภาระงานได ๑๒ หนวยภาระงานตอเรื่อง
หมายเหตุ (๑) กรณีที่มีชื่อผูทําวิจัยรวมกันหลายคนใหคิดภาระงานตามสัดสวนที่เปนจริง
โดยใหแนบหลักฐานแสดงสัดสวนภาระงานของทุกคน
(๒) กรณีที่ไมไดแสดงหลักฐานของสัดสวนภาระงานเปนลายลักษณอักษร ใหแบง
สัดสวนภาระงานแกทุกคนเทาๆ กัน
(๓) กรณีที่ผลงานวิจัยที่ทําขึ้น เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในการศึกษาตอของผูรับ
การประเมิน ไมสามารถนํามาคิดหนวยภาระงานได
(๔) กรณีงานวิจัยที่ทําขึ้นที่นํามายื่นประเมินภาระงาน ไมระบุภาควิชาและ
หนวยงานที่สังกัด ไมสามารถนํามาคิดเปนภาระงานได

๘
๒.๓ งานวิชาการ
ไดแก การเขียนตํารา เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ การผลิตสื่อการ
สอน งานสิ่งประดิษฐ การออกแบบหรืองานสรางสรรค หรือผลงานวิชาการอื่นๆ ซึ่งเผยแพรหรือจัดทําแลว
เสร็จในปนั้น มีวิธีคิดหนวยภาระงานดังนี้
๒.๓.๑ ตําราหรือเอกสารคําสอน คิดภาระงานได ๓ หนวยภาระงาน ไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา
โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา
๒.๓.๒ เอกสารประกอบการสอน คิดภาระงานได ๒ หนวยภาระงาน ไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา
โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา
๒.๓.๓ งานในขอ ๒.๓.๑ – ๒.๓.๒ ที่ไดรับรางวัล คิดภาระงานได ๘ หนวยภาระงาน ไมเกิน
๒ ภาคการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา
๒.๓.๔ บทความทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับวามีเนื้อหาถูกตองทางวิชาการและไดพิมพเผยแพร
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติของสาขาวิชานั้น ๑ บทความ คิดภาระงานได
๔ หนวยภาระงาน
๒.๓.๕ บทความทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับวามีเนื้อหาถูกตองทางวิชาการและไดพิมพเผยแพร
ในวารสารทางวิชาการของสาขาวิชาที่ไมใชระดับนานาชาติของสาขาวิชานั้น ๑ บทความ
คิดภาระงานได ๓ หนวยภาระงาน
๒.๓.๖ งานตามขอ ๒.๓.๑ – ๒.๓.๕ ที่มีผูเขียนรวมกันหลายคน ใหแบงหนวยภาระงานตามสัดสวน
ของการทํางานที่แสดงเปนลายลักษณอักษร
๒.๓.๗ การผลิตสื่อการสอน (ยกเวนแผนใสและ Power Point) ๑ เรื่อง คิดภาระงานได ๓ หนวย
ภาระงาน
๒.๓.๘ งานประดิษฐ การออกแบบ หรืองานสรางสรรค คิดภาระงาน ดังนี้
(๑) งานประดิษฐ การออกแบบ หรืองานสรางสรรค ๑ งาน คิดภาระงานได ๘ หนวย
ภาระงาน
(๒) สิทธิบัตร ๑ งาน คิดภาระงานได ๑๒ หนวยภาระงาน
(๓) อนุสิทธิบัตร ๑ งาน คิดภาระงานได ๘ หนวยภาระงาน
(๔) ลิขสิทธิ์ ๑ งาน คิดภาระงานได ๘ หนวยภาระงาน
ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด
การคุมครองลิขสิทธิ์ไมครอบคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใชหรือทํางาน
หรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร (ตามมาตรา ๖ และ
มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗)
๒.๓.๙ การเสนอผลงานในประเทศ คิดภาระงานได ๑ หนวยภาระงานตอเรื่อง
๒.๓.๑๐ การเสนอผลงานในตางประเทศ คิดภาระงานได ๒ หนวยภาระงานตอเรื่อง
๒.๓.๑๑ งานที่ปฏิบัตจิ ริง แตขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมครอบคลุมถึง คิดภาระงาน ดังนี้
การเปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการซึ่งจัดใหนิสิตเขารับคําแนะนําไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง
ตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษา คิดภาระงานได ๖ หนวยภาระงานตอคําสั่งตอรอบการประเมิน (ตองติด
Office Hour ไวที่หนาหองทํางาน)

๙
๒.๔ งานบริการวิชาการแกสังคม
การบริการวิชาการแกชุมชนรูปแบบตางๆ ในรอบการประเมิน เชน งานทดสอบ/วิเคราะห
งานออกแบบ งานฝกอบรม (วิทยากร) ที่ปรึกษาชุมชน ที่ปรึกษางานวิจัย โครงการบริการวิชาการ
แกชุมชนหรือบริการวิชาการอื่น ๆ นอกหนวยงาน บทความวิชาการที่เขียนเผยแพรในโครงการเผยแพร
วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงของรายการอื่น
คิดภาระงานไดไมเกิน ๑๒ หนวยภาระงานตลอดรอบการประเมิน ดังนี้
๒.๔.๑ งานทดสอบ งานวิเคราะห คิดภาระงานได ๒ หนวยภาระงานตอ ๑ งานหรือเรื่องหรือ
โครงการ
๒.๔.๒ งานออกแบบ คิดภาระงานได ๓ หนวยภาระงานตอ ๑ งาน หรือเรื่องหรือโครงการ
๒.๔.๓ งานฝกอบรม (วิทยากร) หรืองานสอนภายนอกที่ไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
คิดภาระงานได ๑ หนวยภาระงานตอเวลาบรรยาย ๑ ชั่วโมง
๒.๔.๔ เปนที่ปรึกษาหรือกรรมการใหแกหนวยงานภายนอกคณะหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
คิดภาระงานได ๑ หนวยภาระงานตอคําสั่งตอรอบการประเมิน (ใหแนบเอกสารการรวม
ประชุมหรือการรวมทํางานเปนหลักฐาน)
๒.๔.๕ เปนที่ปรึกษางานวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คิดภาระงานได ๓ หนวยภาระ
งานตอเรื่องตอรอบการประเมิน (ใหแนบเอกสารการรวมประชุมหรือการรวมทํางานเปน
หลักฐาน)
๒.๔.๖ โครงการบริการวิชาการของหนวยงาน หรือการบริการวิชาการอื่นๆ นอกหนวยงานให
คิดภาระงานดังนี้
(๑) งานบริการการใชเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรใหแกบุคคลนอกภาควิชาให
คิดภาระงานได ๐.๒๕ หนวยภาระงานตอครั้ง
(๒) บทความทางวิชาการที่เขียนเผยแพรในโครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
ของมหาวิทยาลัย หรือเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงของรายการอื่น ๑ บทความ
คิดภาระงานได ๐.๒๕ หนวยภาระงาน
(๓) โครงการบริการวิชาการแกสังคมประเภทประชุมวิชาการหรือการฝกอบรม เชน
โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ภาคตะวันออก โครงการโอลิมปกวิชาการ
โครงการ ESS โครงการอบรมครูของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย โครงการ
อบรมครูในโครงการ SIS เปนตน คิดภาระงานดังนี้
(๓.๑) โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่มีชั่วโมงบริการตั้งแต ๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป
ประธานกรรมการดําเนินงาน คิดภาระงานได ๔ หนวยภาระงาน
กรรมการดําเนินงานทุกคน คิดภาระงานได ๒.๕ หนวยภาระงาน
(๓.๒) โครงการบริการวิชาการที่มีชั่วโมงบริการนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง
ประธานกรรมการดําเนินงาน คิดภาระงานได ๒.๕ หนวยภาระงาน
กรรมการดําเนินงานทุกคน ได ๑.๕ หนวยภาระงาน
(๔) เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย คูมือการสอน สื่อการสอน ประเมินบทความ
วิชาการ ประเมินโครงการวิจัย ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะและกําหนดตําแหนง
หรืออื่นๆ คิดภาระงานได ๑ หนวยภาระงานตอเรื่อง
(๕) เปนวิทยากรใหแกหนวยงานในหรือนอกคณะ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา คิดภาระงาน
ได ๑ หนวยภาระงานตอเวลาบรรยาย ๑ ชั่วโมง

๑๐
๒.๕ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกรรมการในงานที่
เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบตางๆ คิดภาระงานได ๒ หนวยภาระ
งานตอครั้งตอเรื่อง สําหรับการเปนผูมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ คิดภาระ
งานได ๑ หนวยภาระงานตอครั้งตอเรื่อง และคิดไดไมเกิน ๑๒ หนวยภาระงานตอรอบการประเมิน
๒.๖ งานบริหาร
ไดแก งานที่เกี่ยวของกับการเปนผูบริหาร กรรมการประจําของหนวยงาน หรือกรรมการ
ทํางานเฉพาะกิจ ใหคิดหนวยภาระงานดังนี้
๒.๖.๑ รองอธิการบดี หรือหัวหนาสวนงาน คิดภาระงานได ๔๘ หนวยภาระงาน
๒.๖.๒ ผูชวยอธิการบดี รองหัวหนาสวนงาน ประธานสภาพนักงาน ผูอํานวยการโครงการจัดตั้ง
หัวหนาภาควิชา หรือตําแหนงเทียบเทา เชน หัวหนาสาขาวิชา ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
คิดภาระงานได ๒๔ หนวยภาระงาน
๒.๖.๓ ผูชวยหัวหนาสวนงาน รองหรือผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ รองหรือผูชวย
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประธานสาขาวิชา รองหัวหนาภาควิชา คิดภาระงาน
ได ๑๖ หนวยภาระงาน
๒.๖.๔ เลขานุการคณะกรรมการกิจการนิสิต เลขานุการสภาวิชาการ เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนสาธิตฯ กรรมการสภาพนักงาน กรรมการประจําสวนงาน หรือกรรมการอื่นที่
เทียบเทาซึ่งมีขอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ คิดภาระงานได ๑๐ หนวยภาระ
งาน
หมายเหตุ ๑. งานในขอ ๒.๖.๑ – ๒.๖.๔ ใหคิดภาระงานในขอใดขอหนึ่งเทานั้น หรือตําแหนงเดียว
๒. กรณีที่ดํารงตําแหนงไมครบรอบการประเมิน ใหคิดตามสัดสวนของระยะเวลาที่
ดํารงตําแหนง
๒.๖.๕ กรรมการเฉพาะกิจที่ไมมีขอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ คิดภาระงานได
ครั้งละ ๐.๕ หนวยภาระงาน และใหคิดภาระงานไดไมเกิน ๔ หนวยภาระงานตอรอบการ
ประเมิน
๒.๖.๖ งานที่ปฏิบัติจริง แตขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
คณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมครอบคลุมถึง คิดภาระงาน ดังนี้
(๑) กรรมการฝายตางๆ ของคณะ เชน กรรมการฝายวิชาการ กรรมการฝายกิจการนิสิต
กรรมการฝายวิจัย กรรมการฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการฝาย
บัณฑิตศึกษา กรรมการฝายบริการวิชาการ กรรมการฝายประเมินผล
ประธานหลักสูตร เปนตน คิดภาระงานได ๖ หนวยภาระงานตอรอบการประเมิน
(๒) กรรมการภาควิชา กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา หรือหลักสูตร
คิดภาระงานได ๔ หนวยภาระงานตอรอบการประเมิน
หมายเหตุ : ผูปฏิบัติหนาที่ขอ (๑) หรือ (๒) กรณีที่เปนกรรมการไมครบรอบการ
ประเมินใหคิดตามสัดสวนของระยะเวลาที่เปนกรรมการ

๑๑
(๓) กรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในหรือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คิดภาระงานได ๑ หนวยภาระงานตอการตรวจสอบ ๑ หนวยงานหรือ
๑ หลักสูตร
(๔) กรรมการตางๆที่มีวาระการปฏิบัติงานหรือกําหนดชวงเวลาใหปฏิบัติงานตั้งแต ๖ เดือน
ขึ้นไป คิดภาระงานไดครั้งละ ๑ หนวยภาระงานตอรอบการประเมิน และใหคิดไดไมเกิน
๖ หนวยภาระงาน
๒.๗ งานกิจการนิสิต
๒.๗.๑ การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต จัดเวลาใหคําแนะนําไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง
ตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษา คิดได ๓ หนวยภาระงาน
๒.๗.๒ การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตเฉพาะกิจ คิดได ๑ หนวยภาระงานตอครั้ง
ตอเรื่องและคิดไดไมเกิน ๖ หนวยภาระงาน
********************

ปผ. ๑/๑
ปริมาณงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………
วันที่กรอกขอมูล…………./……....……………/….……….
รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ............ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ………….
-----------------------------------------------------------------------------

ขอปฏิบัติ ๑. ปริมาณงานที่กรอก ตองเปนปริมาณงานที่ปฏิบัติในรอบการประเมินเทานั้น และตองเปนปริมาณงานที่ระบุในคูมือการคิดภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย กลุมผูด ํารงตําแหนงประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
๒. ภาระงานทั้งหมดที่กรอก ตองเปนขอมูลจริงที่เกิดขึ้นในรอบการประเมินนี้เทานั้น
2

2

0

0

0

0

-----------------------------------------------------------------------------

๑. ภาระงานสอน

๑.๑ ระดับปริญญาตรี
๑.๑.๑ งานสอน (แนบแผนการสอนแสดงภาระงานสอนของผูสอน)
U

รหัสวิชา-ชื่อวิชาที่สอน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

หนวยกิต

ประเภทวิชา
ทฤษฎี
ปฏิบัติ

จํานวนนิสิต

ผูสอนรวม

สัดสวนทีร่ ับผิดชอบสอน

(๑) หนวยภาระงานรวม

เปนผูประสานงานวิชา……….…………………….. ชื่อผูประสานงานรวม (ถามี)…………….......……………………….
ไดรับรางวัลชื่อ…….……………………………………………………………………………………………………………………………..

(๒) หนวยภาระงานรวม……………….….…….....
(๓) หนวยภาระงานรวม……………….……..........

หนวยภาระงาน

๒
๑.๑.๒ วิชาการฝกงาน (ผูประสานงานได ๒ หนวยภาระงาน ตอนิสิต ๒๐ คน โดยคิดภาระงานไดทงั้ สาขาวิชาที่กําหนดและไมไดกําหนดใหมีการฝกงานไวในหลักสูตร )
เปนผูประสานงานการฝกงานรวมกับอาจารยชื่อ…………………………………………………….………………………………………….

๑.๑.๓ วิชาโครงงาน
(เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการสอบตามคําสั่ง อาจารยประจําวิชา/ผูประสานงาน)
๑. เปนอาจารยที่ปรึกษา
เรื่องที่ ๑ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
(โครงงาน ๑ เรื่อง = ๓ หนวยภาระงาน)
เรื่องที่ ๒ ชื่อนิสิต…………………….…………………………................................................
เรื่องที่ ๓ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
เรื่องที่ ๔ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
เรื่องที่ ๕ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
เรื่องที่ ๖ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
เรื่องที่ ๗ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
เรื่องที่ ๘ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๔) หนวยภาระงานรวม.……………….……..

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๕) หนวยภาระงานรวม.………..……………

๓

๒. เปนอาจารยที่ปรึกษารวม
(โครงงาน ๑ เรื่อง = ๑.๕ หนวยภาระงาน)

เรื่องที่ ๑
เรื่องที่ ๒
เรื่องที่ ๓
เรื่องที่ ๔
เรื่องที่ ๕
เรื่องที่ ๖
เรื่องที่ ๗
เรื่องที่ ๘

ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…………………….…………………………................................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๖) หนวยภาระงานรวม.………..……………

๓. เปนกรรมการสอบตามคําสั่งแตงตั้ง
(โครงงาน ๑ เรื่อง = ๐.๕ หนวยภาระงาน)

เรื่องที่ ๑
เรื่องที่ ๒
เรื่องที่ ๓
เรื่องที่ ๔
เรื่องที่ ๕
เรื่องที่ ๖
เรื่องที่ ๗
เรื่องที่ ๘

ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…………………….…………………………................................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๗) หนวยภาระงานรวม.………………………

๔
๔. เปนอาจารยประจําวิชา/ผูประสานงาน
ได ๑.๕ หนวยภาระงาน กรณีที่มีมากกวา ๑ คน ใหแบงตามสัดสวนที่เปนจริง
เปนอาจารยประจําวิชาโครงงานรวมกับอาจารยชื่อ……………………………

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๘) หนวยภาระงานรวม.……………………….

๑.๑.๔ วิชาสัมมนา ศึกษาดวยตนเอง
(เปนอาจารยที่ปรึกษา กรรมการสอบตามคําสั่ง อาจารยประจําวิชา)
๑. เปนอาจารยที่ปรึกษา
เรื่องที่ ๑
(๑ เรื่อง = ๑.๕ หนวยภาระงาน)
เรือ่ งที่ ๒
เรื่องที่ ๓
เรื่องที่ ๔
เรื่องที่ ๕
เรือ่ งที่ ๖
เรื่องที่ ๗
เรื่องที่ ๘

ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…………………….…………………………................................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๙) หนวยภาระงานรวม.………………………..

๕

๒. เปนกรรมการสอบตามคําสั่งแตงตั้ง
(๑ เรื่อง = ๐.๕ หนวยภาระงาน แตไมเกิน ๗.๕ หนวยภาระงาน
ตอภาคการศึกษา)

เรื่องที่ ๑
เรื่องที่ ๒
เรื่องที่ ๓
เรื่องที่ ๔
เรื่องที่ ๕
เรื่องที่ ๖
เรื่องที่ ๗
เรื่องที่ ๘

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…………………….…………………………................................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................

(๑๐) หนวยภาระงานรวม…………….……………

๓. เปนอาจารยประจําวิชา/ผูประสานงาน
ได ๑.๕ หนวยภาระงานตอภาคการศึกษา กรณีทมี่ ีมากกวา ๑ คน ใหแบงตามสัดสวนที่เปนจริงแตไมเกิน ๑.๕ หนวยภาระงาน
เปนอาจารยประจําวิชาโครงงานรวมกับอาจารยชื่อ…………………………………………………………………………………

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๑๑) หนวยภาระงานรวม.………………………

รวมคาหนวยภาระงาน (๑) ถึง (๑๑) ของงานสอนระดับปริญญาตรี = .………………..
U

๖
U

๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

๑.๒.๑ งานสอน (แนบแผนการสอนแสดงภาระงานสอนของผูส อน)
รหัสวิชา-ชื่อวิชาที่สอน
๑.
๒.
๓.
๔.

หนวยกิต

ประเภทวิชา
ทฤษฎี
ปฏิบัติ

จํานวนนิสิต

เปนผูประสานงานวิชา…………………………………….. ชื่อผูประสานงานรวม (ถามี)…….……………………………………………………

ผูสอนรวม

สัดสวนทีร่ ับผิดชอบ

(๑) หนวยภาระงานรวม
(๒) หนวยภาระงานรวม……………….……...

๑.๒.๒ วิชาสัมมนา (เปนอาจารยที่ปรึกษาวิชาสัมมนา กรรมการสอบตามคําสั่ง อาจารยประจําวิชา/ผูประสานงาน)
๑. เปนอาจารยที่ปรึกษา
เรื่องที่ ๑ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
(๑ เรื่อง = ๒ หนวยภาระงาน)
เรื่องที่ ๒ ชื่อนิสิต…………………….…………………………................................................
เรื่องที่ ๓ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
เรื่องที่ ๔ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
เรื่องที่ ๕ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
(๓) หนวยภาระงานรวม.………………………
๒. เปนกรรมการสอบตามคําสั่งแตงตั้ง
(๑ เรื่อง = ๐.๕ หนวยภาระงาน แตไมเกิน ๕ หนวยภาระงาน
ตอภาคการศึกษา) (ใหเแนบหลักฐานใบใหคะแนน)

เรื่องที่ ๑
เรื่องที่ ๒
เรื่องที่ ๓
เรื่องที่ ๔

ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…………………….…………………………................................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..…….........................................
(๔) หนวยภาระงานรวม.……………….……..

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

๗
๓. เปนอาจารยประจําวิชาได ๑.๕ หนวยภาระงาน
เอกสารหลักฐาน
กรณีมีอาจารยประจําวิชามากกวา ๑ คน
มี
ไมมี
ใหแบงภาระงานตามสัดสวนที่เปนจริงแตไมเกิน ๑.๕ หนวยภาระงาน
เปนอาจารยประจําวิชาสัมมนา / ศึกษาดวยตนเอง รวมกับอาจารยชื่อ……….....................................………………………………………………………………………… (๕) หนวยภาระงานรวม.………………….……
๑.๒.๓ วิทยานิพนธ /ดุษฎีนิพนธ (คิดภาระงานไดไมเกิน ๕๐ หนวยภาระงาน)
(ระดับปริญญาโท คิดได ๓ ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน )
(ระดับปริญญาเอก แผน ๑ คิดได ๖ ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน)
(ระดับปริญญาเอก แผน ๒ คิดได ๕ ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน)
๑. เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก
เรื่องที่ ๑ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..……...........................
(๑ เรื่อง = ๕ หนวยภาระงาน
เรื่องที่ ๒ ชื่อนิสิต…………………….…………………………..................................
ตอภาคการศึกษา)
เรื่องที่ ๓ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..……...........................
เรื่องที่ ๔ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..……...........................
เรื่องที่ ๕ ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..……...........................

๒. เปนอาจารยที่ปรึกษารวม
(๑ เรื่อง = ๒ หนวยภาระงาน
ตอภาคการศึกษา)

เรื่องที่ ๑
เรื่องที่ ๒
เรื่องที่ ๓
เรื่องที่ ๔
เรื่องที่ ๕

ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..……...........................
ชื่อนิสิต…………………….…………………………..................................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..……...........................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..……...........................
ชื่อนิสิต…….....……………….……………………..……...........................

รอบการประเมินนี้
เปนการคิดครั้งที่

รอบการประเมินที่
คิดครั้งที่ ๑

เอกสารหลักฐาน
มี

ไมมี

(๖) หนวยภาระงานรวม.……………………….

รอบการประเมินนี้
เปนการคิดครั้งที่

รอบการประเมินที่
คิดครั้งที่ ๑

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๗) หนวยภาระงานรวม.………………………..

๘

๓. เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
และกรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
(นิสิต ๑ คน = ๓ หนวยภาระงาน )
(คิดไดไมเกิน ๓๐ หนวยภาระงาน)
(ผูปฏิบัติหนาที่อาจารยทปี่ รึกษาไมนําภาระงานใน
ขอ ๓ มาคิดเพิ่ม)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นิสิตชื่อ…………………………………………………………………………………
นิสิตชื่อ…………………………………………………………………………………
นิสิตชื่อ…………………………………………………………………………………
นิสิตชื่อ…………………………………………………………………………………
นิสิตชื่อ…………………………………………………………………………………

(๘) หนวยภาระงานรวม.………………………..

๑.๒.๔ กรรมการออกและตรวจสอบขอเขียนการสอบประมวลความรู
๑ วิชา = ๑ หนวยภาระงาน
ในกรณีมีกรรมการหลายคนใหแบง
ภาระงานตามสัดสวนที่เปนจริง

๑.
๒.
๓.
๔.

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

ชื่อรายวิชา…………………………………………………….…………………………..
ชื่อรายวิชา…………………………………………………….…………………………..
ชื่อรายวิชา…………………………………………………….…………………………..
ชื่อรายวิชา…………………………………………………….…………………………..

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๙) หนวยภาระงานรวม.………………………

๑.๒.๕ วิชาโครงงาน ภาคนิพนธระดับสูง งานนิพนธระดับสูง วิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาอิสระ
เอกสารหลักฐาน
๑. เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก
มี
ไมมี
(๑ เรื่อง = ๓ หนวยภาระงาน)
๑. โครงงาน เรื่องที่ ๑ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
๒. โครงงาน เรื่องที่ ๒ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
๓. โครงงาน เรื่องที่ ๓ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
๔. โครงงาน เรื่องที่ ๔ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
(๑๐) หนวยภาระงานรวม.……………………….

๙
๒. เปนอาจารยที่ปรึกษารวม
(๑ เรื่อง = ๑ หนวยภาระงาน)

๓. เปนกรรมการสอบตามคําสั่งแตงตั้ง
(๑ เรื่อง = ๐.๕ หนวยภาระงาน)

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

๑. โครงงาน เรื่องที่ ๑ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
๒. โครงงาน เรื่องที่ ๒ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
๓. โครงงาน เรื่องที่ ๓ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
๔. โครงงาน เรื่องที่ ๔ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
๕. โครงงาน เรื่องที่ ๑ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
(๑๑) หนวยภาระงานรวม.……………………….

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

๑. โครงงาน เรื่องที่ ๑ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
๒. โครงงาน เรื่องที่ ๒ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
๓. โครงงาน เรื่องที่ ๓ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
๔. โครงงาน เรื่องที่ ๔ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
๕. โครงงาน เรื่องที่ ๑ นิสิตชื่อ..................................................................................................................................
(๑๒) หนวยภาระงานรวม.……………………….

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษใหแกนิสิตตางชาติที่เรียนในหลักสูตรภาษาไทย คิดภาระงานได ๒ เทาของภาระงานปกติ (ตามขอ ๒.๑.๓)
รวมคาหนวยภาระงาน (๑) ถึง (๑๒) ของงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา = …………………………………………….
U

๑๐
U

๒. งานวิจัย

U

ภาระงานในการทําวิจัย ซึง่ รวมถึงภาระงานในการเขียนเสนอโครงการ การดําเนินการวิจัย และการทํารายงาน และเผยแพรผลงานในรอบการประเมินนั้น ใหพิจารณาจากแหลงทุนวิจัยหรือ
จํานวนเงินทุนวิจัย โดยในรอบการประเมินแตละครั้ง ใหใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งสําหรับประเมินทุกโครงการ

โครงการวิจัย
ใหผูขอรับประเมิน ทําเครื่องหมาย / ลงใน ( ) เพื่อเลือกรูปแบบการประเมิน (สามารถเลือกไดเพียงขอใดขอหนึ่งเทานั้น)
( ) ๑.๑ แหลงทุนวิจัย
( ) ๑.๒ จํานวนเงินทุนวิจัย
(๑.๑) ตามแหลงเงินทุน

ทําวิจัยแลวเสร็จ พรอมกับจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ

๑.
๒.
๓.

U

ชื่อโครงการวิจัย

ผูรวมวิจยั

แหลงเงินทุนสนับสนุน

หนวยภาระงาน

(๑.๑) หนวยภาระงานรวม

ความหมายของแหลงเงินทุนสนับสนุนและคาหนวยภาระงาน
๑) ทุนระดับมหาวิทยาลัย คิดได ๓ หนวยภาระงาน
๒) ทุนระดับประเทศ คิดได ๖ หนวยภาระงาน
๓) ทุนระดับนานาชาติ คิดได ๑๖ หนวยภาระงาน สําหรับทุนที่มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล, คิดได ๓ หนวยภาระงาน สําหรับทุนที่ไมมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
๔) โครงการวิจยั ที่ไมไดรับทุนจากหนวยงานของรัฐหรือแหลงทุนจากตางประเทศ คิดได ๓ หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

๑๑
(๑.๒) ตามจํานวนเงินทุนวิจัย

ทําวิจัยแลวเสร็จ พรอมกับจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ
ชื่อโครงการวิจัย

ผูรวมวิจยั

๑.
๒.
๓.

จํานวนเงินทุนวิจัย
(บาทตอป)

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๑.๒) หนวยภาระงานรวม

จํานวนเงินทุนสนับสนุนและคาหนวยภาระงาน
๑) จํานวนเงินที่ไดรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป คิดได ๔ หนวยภาระงาน
๒) จํานวนเงินที่ไดรับเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป แตไมถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอป คิดได ๘ หนวยภาระงาน
๓) จํานวนเงินที่ไดรับตั้งแต ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอปขึ้นไป คิดได ๑๒ หนวยภาระงาน
(๑) (คิดจาก (๑.๑) หรือ (๑.๒) อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) หนวยภาระงาน ……………………….…………

๑๒
๒. การเผยแพรผลงานวิจัย
๒.๑ ประเภทบทความวิจัย (Research Article)
๒.๑.๑ ระดับประเทศ (ได ๘ หนวยภาระงาน / เรื่อง)
ชื่อบทความ…………………………………………………………………………………………………………
ชื่อวารสาร ......................................................................................... ปที่พิมพ ............ ปที่ .......... ฉบับที่......... หนา ....................
๒.๑.๒ ระดับนานาชาติ (ได ๑๒ หนวยภาระงาน / เรื่อง)
ชื่อบทความ…………………………………………………………………………………………………………
ชื่อวารสาร ......................................................................................... ปที่พิมพ ............ ปที่ .......... ฉบับที่......... หนา ....................

๒.๒ ประเภท Proceeding ที่มี Peer Review

สัดสวนเจาของ
ผลงาน

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๒) หนวยภาระงาน ……………………….…………
สัดสวนเจาของ
ผลงาน

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

๒.๒.๑

ระดับประเทศ (ได ๔ หนวยภาระงาน / เรื่อง)
ชื่อบทความ…………………………………………………………………………………………………………
ชื่อการประชุม ............................................................................................... สถานที่ ................................. วันเดือนป ....................
๒.๒.๒ ระดับนานาชาติ (ได ๘ หนวยภาระงาน / เรื่อง)
ชื่อบทความ…………………………………………………………………………………………………………
ชื่อการประชุม .............................................................. สถานที่ ................................. ประเทศ ......................... วันเดือนป ....................
(๓) หนวยภาระงาน ……………………….…………

รวมคาหนวยภาระงาน (๑) ถึง (๓) ของงานวิจัย = ……………………….

๑๓
๓. งานวิชาการ

U

ประเภทของผลงานวิชาการ / ชื่อเรื่อง

สัดสวนของผลงาน

๑.๑ ตําราหรือเอกสารคําสอน ได ๓ หนวยภาระงาน (คิดไดไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา)
ชื่อวิชา.................................................................................................................................................................
๑.๒ เอกสารประกอบการสอน ได ๒ หนวยภาระงาน (คิดไดไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา)
ชื่อวิชา.................................................................................................................................................................
งานในขอ ๑.๑ – ๑.๒ ที่รับรางวัล ใหไดหนวยภาระงานเปน ๘ หนวยภาระงาน (คิดไดไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา)
๑.๓ บทความทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับวามีเนื้อหาถูกตอง ไดพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติของสาขานั้น
(คิดได ๔ หนวยภาระงาน / บทความ) ชื่อบทความ …………………………………………………
๑.๔ บทความทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับวามีเนื้อหาถูกตอง ไดพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการของสาขานั้น
(คิดได ๓ หนวยภาระงาน / บทความ) ชื่อบทความ ………………………………………………………………………
งานในขอ ๑.๑ -๑.๔ ที่มีผูเขียนรวม ใหแบงภาระงานตามสัดสวนของการทํางานที่เปนลายลักษณอักษร
๑.๕ การผลิตสื่อการสอน ๑ เรื่อง (คิดได ๓ หนวยภาระงาน) ชื่อสื่อการสอน.........................................................................
๑.๖ งานประดิษฐ การออกแบบ หรืองานสรางสรรค ๑ งาน (คิดได ๘ หนวยภาระงาน) ชื่องาน………………………………….
๑.๗ สิทธิบัตร ๑ สิทธิบัตร (คิดได ๑๒ หนวยภาระงาน) ชื่อสิทธิบัตร...................................................................................
๑.๘ อนุสิทธิบัตร ๑ อนุสิทธิบัตร (คิดได ๘ หนวยภาระงาน) ชื่อสิทธิบัตร............................................................................
๑.๙ ลิขสิทธิ์ ๑ งาน (คิดได ๘ หนวยภาระงาน) ชื่องาน........................................................................................................
๑.๑๐ การเสนอผลงานในประเทศ (คิดได ๑ หนวยภาระงานตอเรื่อง) ชื่อเรื่อง.............................................................................
๑.๑๑ การเสนอผลงานในตางประเทศ (คิดได ๒ หนวยภาระงานตอเรื่อง) ชื่อเรื่อง.........................................................................
๑.๑๒ การเปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ (คิดได ๓ หนวยภาระงานตอคําสั่งตอรอบการประเมิน)

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

รวมหนวยภาระงาน

รวมคาหนวยภาระงาน ๑.๑ ถึง ๑.๑๒ ของงานวิชาการ = .……….……………
U

๑๔
๔. งานบริการวิชาการ

(ใหคิดภาระงานไดไมเกิน ๑๒ หนวยภาระงานตลอดรอบการประเมิน)
๑. งานทดสอบ งานวิเคราะห (ได ๒ หนวยภาระงานตอ ๑ เรื่อง/โครงการ)
เรื่อง/โครงการที่ใหบริการ
๑.
๒.
๓.
U

U

๒. งานออกแบบ (ได ๓ หนวยภาระงานตอ ๑ งาน)
๑.
๒.

ชื่อหนวยงานที่ขอความอนุเคราะห

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๑) หนวยภาระงานรวม

รายการ
(๒) หนวยภาระงานรวม

๓. งานฝกอบรม (วิทยากร) หรืองานสอนภายนอกที่ไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย (ได ๑ หนวยภาระงานตอเวลาบรรยาย ๑ ชั่วโมง)
รายการ
เวลาบรรยาย (ชั่วโมง)
๑.
๒.
๓.
(๓) หนวยภาระงานรวม

๑๕
๔. ที่ปรึกษาหรือกรรมการใหแกหนวยงานภายนอกคณะหรือภายนอกมหาวิทยาลัย (ได ๑ หนวยภาระงานตอคําสั่งตอรอบการประเมิน)
(ใหแนบเอกสารการรวมประชุมหรือการรวมทํางานเปนหลัก)
รายการ
๑.
๒.
๓.
(๔) หนวยภาระงานรวม
๕. ที่ปรึกษางานวิจัยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ได ๓ หนวยภาระงานตอเรื่อง)
รายการ
๑.
๒.

ชื่อหนวยงานที่ไปเปนกรรมการ

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๕) หนวยภาระงานรวม

๖. งานบริการการใชเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรใหแกบุคคลนอกภาควิชา (ได ๐.๒๕ หนวยภาระงานตอครั้ง) ใหแนบหลักฐานแสดงการใหบริการ
ประเภทของการบริการ
ชื่อบุคคล / หนวยงานที่ขอรับบริการ
๑.
๒.
๓.
(๖) หนวยภาระงานรวม

๑๖
๗. บทความทางวิชาการที่เขียนเผยแพรในโครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง ๑ บทความ ได ๐.๒๕ หนวยภาระงาน
ชื่อบทความที่เขียนเผยแพร
๑.
๒.
๓.

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

(๗) หนวยภาระงานรวม

๘. โครงการบริการวิชาการแกสังคมประเภทประชุมวิชาการหรือการฝกอบรม เชน โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ภาคตะวันออก โครงการโอลิมปก
วิชาการ โครงการ ESS โครงการอบรมครูของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย โครงการอบรมครูในโครงการ SIS
ประธาน
กรรมการ
ชื่อโครงการ
นอยกวา
ตั้งแต
นอยกวา
ตั้งแต
๓๐ ช.ม.
๓๐ ช.ม. ขึ้นไป
๓๐ ช.ม.
๓๐ ช.ม. ขึ้นไป
๑.
๒.
๓.
(๘) หนวยภาระงานรวม
๙. เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครือ่ งมือวิจัย คูมือการสอน สื่อการสอน ประเมินบทความวิชาการ ประเมินโครงการวิจัย ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะและ
กําหนดตําแหนง หรืออื่นๆ (ได ๑ หนวยภาระงานเรื่อง)
เรื่อง
หนวยงานที่เชิญ
๑.
๒.
๓.
(๙) หนวยภาระงานรวม

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี

ไมมี

๑๗
๑๐. เปนวิทยากรใหแกหนวยงานในหรือนอกคณะ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา (ได ๑ หนวยภาระงานตอการบรรยาย ๑ ชั่วโมง)
รายการ
หนวยงานที่เชิญ
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
๑.
๒.
๓.
(๑๐) หนวยภาระงานรวม

หนวยภาระงาน

เอกสารหลักฐาน
มี
ไมมี

รวมหนวยภาระงาน (๑) ถึง (๑๐) ของงานบริการวิชาการแกสงั คม .……………..........……..
(คิดไดไมเกิน ๑๒ หนวยภาระงานตอรอบการประเมิน)
U

๕. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เปนผูร ับผิดชอบโครงการหรือกรรมการในงานที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ คิดภาระงานไดครั้งละ ๒ หนวยภาระงานตอเรื่อง สําหรับการมีสวนรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนาธรรมในรูปแบบตาง ๆ คิดภาระงานได ๑ ภาระงานตอครั้งตอเรื่อง (คิดไดไมเกิน ๑๒ หนวยภาระงานตอรอบการประเมิน) ไดรับคําสั่งแตงตั้งเปนกรรมการ ดังนี้
๑. ชื่อกรรมการ…………………………….………………………………………………..………………
(แนบสําเนาคําสั่ง)
๒. ชื่อกรรมการ…………………………….…………………………………………….….………………
(แนบสําเนาคําสั่ง)
๓. ชื่อกรรมการ…………………………….………………………………………….…….………………
(แนบสําเนาคําสั่ง)
๔. ชื่อกรรมการ…………………………….………………………………..……………….……………… (แนบสําเนาคําสั่ง)
รวมหนวยภาระงานของงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม = .…………..............………..
(คิดไดไมเกิน ๑๒ หนวยภาระงานตอรอบการประเมิน)

๑๘
๖. งานบริหาร

U

๑. ดํารงตําแหนงบริหารในขอ ๒.๖.๑ ถึง ๒.๖.๔ ในคูมือฯ (ระบุตําแหนงสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว) ชื่อตําแหนง……….……………………………………………………………………..
(แนบสําเนาคําสั่ง)
(๑) หนวยภาระงานรวม…………..……
๒. ดํารงตําแหนงกรรมการเฉพาะกิจ ตามขอ ๒.๖.๕ (คิดภาระงานไดครั้งละ ๐.๕ หนวยภาระงานแตไมเกิน ๔ หนวยภาระงานตอรอบการประเมิน)
(๑) ชื่อตําแหนง……………………………………………………………………………………………..… (แนบสําเนาคําสั่ง)
(๒) ชื่อตําแหนง……………………………………………………………………………………………….. (แนบสําเนาคําสั่ง)
(๓) ชื่อตําแหนง……………………………………………………………………………………………..… (แนบสําเนาคําสั่ง)
(๔) ชื่อตําแหนง……………………………………………………………………………………………….. (แนบสําเนาคําสั่ง)
๓. งานที่ปฏิบัติจริง ตามขอ ๒.๖.๖
(๑) ชื่อตําแหนง……………………………………………………………………………………………..… (แนบสําเนาคําสั่ง)
(๒) ชื่อตําแหนง……………………………………………………………………………………………….. (แนบสําเนาคําสั่ง)
(๓) ชื่อตําแหนง……………………………………………………………………………………………..… (แนบสําเนาคําสั่ง)
(๔) ชื่อตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………….….. (แนบสําเนาคําสั่ง)

(๒) หนวยภาระงานรวม……………..

(๓) หนวยภาระงานรวม……………..

รวมคาหนวยภาระงาน (๑) ถึง (๓) ของงานบริหาร = .………………..…..
U

U

๑๙
๗. งานกิจการนิสิต
๑. ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต จัดเวลาใหคําแนะนําไมนอยกวา ๓ ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษา คิดไดครั้งละ ๓ หนวยภาระงาน
(๑) หนวยภาระงานรวม = .…………………..
๒. ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตเฉพาะกิจ ครั้งละ ๑ หนวยภาระงานตอเรื่อง (คิดไดไมเกิน ๖ หนวยภาระงาน)
(๑) ทําหนาที…่ ………………………….………………………………ได………..หนวยภาระงาน
(แนบสําเนาคําสั่ง)
(แนบสําเนาคําสั่ง)
(๒) ทําหนาที…่ ………………………….………………………………ได………..หนวยภาระงาน
(๓) ทําหนาที…่ ………………………….………………………………ได………..หนวยภาระงาน
(แนบสําเนาคําสั่ง)

(๒) หนวยภาระงานรวม = .…………………..

รวมคาหนวยภาระงาน (๑) ถึง (๒) ของภาระงานกิจการนิสิต = .………………..…..
U

๒๐
สรุปผลการประเมินปริมาณงานทั้งหมด
๑. งานสอน
๑.๑ ระดับปริญญาตรี
๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา
๒. งานวิจัย
๓. งานวิชาการ
๔. งานบริการวิชาการ
๕. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๖. งานดานบริหาร
๗. งานกิจการนิสิต

ไดคาหนวยภาระงาน
ไดคาหนวยภาระงาน
ไดคาหนวยภาระงาน
ไดคาหนวยภาระงาน
ไดคาหนวยภาระงาน
ไดคาหนวยภาระงาน
ไดคาหนวยภาระงาน
ไดคาหนวยภาระงาน
รวมหนวยภาระงานทั้งหมด

=
=
=
=
=
=
=
=
=

…………………...………
……………….……………
…………….………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………….……………
……………………………
……..…….….………….

หนวยภาระงาน
หนวยภาระงาน
หนวยภาระงาน
หนวยภาระงาน
หนวยภาระงาน
หนวยภาระงาน
หนวยภาระงาน
หนวยภาระงาน
หนวยภาระงาน

ลงชื่อ....................................................................ผูขอรับการประเมิน
(……………………………………..)

(๑) ลงชื่อ……………………………………..ผูตรวจสอบความถูกตอง
(……………………………………..)

(๒) ลงชื่อ……………………………………..ผูตรวจสอบความถูกตอง
(……………………………………….)

(๓) ลงชื่อ……………………………………..ผูตรวจสอบความถูกตอง
(……………………………………..)

(๔) ลงชื่อ……………………………………..ผูตรวจสอบความถูกตอง
(………………..…………………….)

(๕) ลงชื่อ……………………………………..ผูตรวจสอบความถูกตอง
(……………………………………..)

(๖) ลงชื่อ……………………………………..ผูตรวจสอบความถูกตอง
(……………………………………….)

(๗) ลงชื่อ……………………………………..ผูตรวจสอบความถูกตอง
(……………………………………..)

(๘) ลงชื่อ………………………………..……ผูตรวจสอบความถูกตอง
(…………………….…………..…….)

ขาพเจาไดรับทราบผลการปรับคะแนนของคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตอง ตามหนวยภาระงานที่ไดรับทั้งหมด............................................. หนวยภาระงาน
ลงชื่อ.................................................ผูขอรับการประเมิน
(…........…………….………………………....)
วันที่ ......... เดือน........................ พ.ศ. ................

