ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
และ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดภาระงาน
ของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....”
ข้ อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการก าหนดภาระงาน
ของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๒
"สมศ." หมายความว่า สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
"ส่วนงานต้นสังกัด" หมายความว่า คณะ หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็น
ที่ป ฏิบั ติงานประจ าของคณาจารย์ ทั้งที่เป็นคณะหรือ ส่ ว นงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะเทียบเท่าคณะ
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคณะหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานและเป็นผู้บังคับบัญชา
ของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน ทั้งที่ระบุตาแหน่งเป็นคณบดีหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี
“คณาจารย์ประจา” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยที่มี ตาแหน่งวิชาการ
ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ต าแหน่ ง วิ ช าการตามข้ อ ๙ ก. ของข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
“ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
หรื อ ตามข้อ ๙ ข. ของข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ อุบลราชธานี ว่าด้ว ยการบริ ห ารงานบุคคลส าหรั บ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
"ภาคการศึกษาปกติ" หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาคที่มีการจัดการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาภาคปกติ
"วงรอบการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน" หมายความว่า วงรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือ น
ในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กาหนดให้ ดาเนินการประเมินปีล ะสองรอบ โดยรอบที่ห นึ่งเป็น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม และรอบที่สองเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
"การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด" หมายความว่า ผลงานทางวิชาการนั้น ๆ ได้ดาเนินการ
เผยแพร่ในลักษณะเดียวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ ก.พ.อ. กาหนดตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
“ภาระงาน” หมายความว่า งานสอน งานวิจัยและงานวิชาการอื่น งานบริการวิชาการ งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย คณะ หรือส่วนงาน
หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย

๓
“ภาระงานสอน” หมายความว่ า การถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ที่ค รอบคลุ ม การสอนนักศึ กษา
ภาคปกติ ทุกระดับ และทุกประเภทงาน เช่น งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการ งานสอนภาคสนาม
งานควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
“ภาระงานวิจัย” หมายความว่า งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบตามกระบวนการ วิธีวิจัย เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่จะนาไปสู่การประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิค และวิศวกรรม
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ
"งานวิช าการอื่น ๆ" หมายความว่า ผลงานวิช าการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา (Case Study) งานแปล
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ สิทธิบัตร ซอฟต์แวร์ และรวมถึง ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ตารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ
“ภาระงานบริการวิชาการ” หมายความว่า งานที่มีลักษณะนาความรู้ที่มีอยู่แล้วไปช่วยทาความเข้าใจ
กับปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงานส่งเสริมเผยแพร่
ความรู้ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม การสร้างวิถีการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ดังนั้นผลการบริการวิชาการ (ที่อิงตามเกณฑ์ของ สมศ.) จึงประกอบด้วย ๑) การบริการวิชาการและ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๒) การศึกษาวิจัย
การสร้ างเสริ ม สนั บ สนุ น แหล่ งการเรี ย นรู้ และกลไกการเรียนรู้ และ ๓) การสร้างและการจัดการความรู้
ในทุกระดับ ทุกมิติของสังคม
“ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายความว่า งานหรือกิจกรรมเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นการดารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่ น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังความเป็นชาติ
ในลักษณะต่าง ๆ
"ภาระงานอื่ น ๆ" หมายความว่ า งานหรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าระงานสอน ภาระงานวิ จั ย และ
งานวิชาการอื่น ๆ ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม แต่เป็นงานหรือกิจกรรม
อื่น ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกับ พัน ธกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย เช่น ภาระงานด้ านการบริ ห าร การเป็ นกรรมการ หรื อ
ผู้รับผิ ดชอบงานต่าง ๆ ตามคาสั่งของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย คณะ หรือส่วนงาน หน่ว ยงานของ
มหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การเป็นที่ปรึกษา ที่อาจเป็นภารกิจที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง
ตลอดปี หรื อ งานเฉพาะกิ จ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเสร็ จ สิ้ น เป็ น ครั้ ง คราวก็ ไ ด้ ส าหรั บ ภาระงานที่ ป ฏิ บั ติ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัย ต้องเป็นภาระงานที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
อธิการบดี หรือคณบดีคณะที่สังกัด

๔
ข้อ ๕ คณาจารย์ประจา ต้องมีภาระงานขั้นต่าไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสามสิบห้าชั่วโมง ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ จาก งานสอน งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ งานบริการวิชาการ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภาระงานอื่น ๆ โดยมีสัดส่วนภาระงานในขั้นต้น ดังนี้
(๑) ภาระงานสอนในภาคการศึกษาปกติ คณาจารย์ประจาต้องมีภาระงานสอนขั้นต่าที่มีหน่วย
ชั่วโมงทางานเทียบเท่า ได้ไม่น้อยกว่าการสอนรายวิชาบรรยาย ๑๒ หน่วยกิต ทั้งนี้ในการสอนแต่ละรายวิชา
ต้องมีแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้และมีการจัดทา มคอ. ๓ หรือ มคอ. ๔ และ มคอ. ๕ หรือ มคอ. ๖
ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อ ๖ และต้องมีชั่วโมง
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของภาระงานขั้นต่า
(๓) ภาระงานบริการวิชาการและงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของภาระงานขั้นต่า
(๔) ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานต้นสังกัด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของภาระงานขั้นต่า
ให้คณาจารย์ประจาจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันกับ คณบดีเพื่อให้มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
ในแต่ ล ะวงรอบการประเมิ น ผลการปฏิบั ติงานชัดเจน สอดคล้ องกับ ภารกิ จและแผนพั ฒ นาของส่ ว นงาน
รวมไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสามสิบห้าชั่วโมง และไม่ขัดหรือแย้งกับความในวรรคหนึ่ง โดยการทาข้อตกลง
การปฏิบัติงานรอบที่หนึ่งต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม และรอบที่สองให้เสร็จสิ้นภายใน
เดือนเมษายน
กรณีที่ภาระงานสอนในภาคการศึกษาปกติใดไม่เป็นไปตามที่กาหนดตาม (๑) เนื่องจากส่วนงานต้นสังกัด
ไม่สามารถจัดหาภาระงานสอนมอบหมายให้ได้ ให้สามารถนาภาระงานสอนในรอบปีการศึกษา มาเฉลี่ยเพิ่มได้
กรณีที่ ดาเนิ น การตามวรรคสามแล้ ว ภาระงานสอนยัง ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดข้ างต้น ให้ คณบดี
พิจารณามอบหมายและจัดทาข้อตกลงให้ดาเนินการวิจัยหรือจัดทาผลงานวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
กาหนดสาหรับ (๒) เพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาหรือในวงรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รอบนั้ น แล้ ว เสนออธิ การบดี เพื่ อเป็ น ฐานข้อ มูล ประกอบการบริห ารกรอบอั ตราก าลั งและการวางแผน
กรอบอัตรากาลังระยะยาวของส่วนงานต่อไป
ข้อ ๖ การก าหนดภาระงานขั้ น ต่าของงานวิจัย และงานวิช าการอื่น ๆ ส าหรั บคณาจารย์ป ระจ า
ตามข้อ ๕ (๒) มีรายละเอียด ดังนี้
๖.๑ ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็น (๑) การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ หรืองานวิจัยจากผลการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัย หรืองานวิจัยสถาบัน หรือรายงานผล
การจัดการความรู้อย่างเต็มระบบ อย่างน้อย ๒ รายการ หรือ (๒) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
ที่ใช้ประกอบการสอน หรือ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ใช้เป็น "คาสอน" อย่างน้อย ๑
รายการ ในแต่ละปีการศึกษา หรือ (๓) ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ และ กลุ่มที่ ๔
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง

๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างน้อย ๑ รายการในวงรอบ ๒ ปี
การศึกษา
๖.๒ ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในแต่ละปีการศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัย หรือผลงาน
ทางวิชาการกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ และ กลุ่มที่ ๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างน้อย ๑ รายการ
๖.๓ ผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในแต่ละปีการศึกษาจะต้องมี ผลงานวิจัย หรือผลงาน
ทางวิชาการกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ และ กลุ่มที่ ๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างน้อย ๒ รายการ หรือ มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ด้วยการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ SCOPUS หรือ Institute for Scientific Information (ISI) อย่างน้อย ๑ รายการ
๖.๔ ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ในแต่ละปีการศึกษาจะต้องมีผลงานผลงานวิจัยที่เผยแพร่
ด้วยการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ SCOPUS หรือ Institute for Scientific
Information (ISI) หรือมี ตารา หรือ หนังสือ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ สิทธิบัตร หรือ ซอฟต์แวร์ อย่างน้อย ๑ รายการ
ทั้ ง นี้
การบั ง คั บ ใช้ ภ าระงานที่ ก าหนดตาม ๖.๑ - ๖.๔ ใช้ กั บ คณาจารย์ ป ระจ าที่ ไ ม่ ไ ด้
ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารและมีระยะเวลาปฏิบัติงานในวงรอบปีการศึกษาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน
คณาจารย์ ป ระจ าที่ด ารงตาแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริห าร ตามข้ อ ๗ จะได้ รับ การยกเว้ นการบัง คับ ใช้
ภาระงานขั้นต่าที่เกี่ยวกับภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ ตามข้อ ๕ (๒) ในปีการศึกษาที่อยู่ในตาแหน่ง
รวมทั้งในปีการศึกษาที่แรกเข้าสู่ตาแหน่ง หรือ ปีการศึกษาที่พ้นจากตาแหน่ง กรณีที่ปีการศึกษานั้น ๆ มีเวลาอยู่
ในตาแหน่งนานกว่า ๓ เดือน
กรณีที่คณาจารย์ประจาได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในระหว่างปีการศึกษา
ถ้าปีการศึกษานั้นยังมีเวลาคงเหลือเพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งใหม่น้อยกว่า ๙ เดือน ให้ปฏิบัติตามภาระงาน
ที่กาหนดสาหรับตาแหน่งวิชาการตาแหน่งเดิม
ผลงานทางวิชาการ ที่คณาจารย์ประจานามาเป็นผลงานตามภาระงานที่กาหนดในวรรคแรก จะต้อง
เป็นผลงานที่ดาเนินการสอดคล้องกับนิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และแต่ละ
รายการอาจเป็นผลงานของผู้เสนอนั้นแต่เพียงผู้เดียว หรือเป็นผลงานที่ ผู้นั้นมีส่วนร่วมดาเนินการกับผู้อื่นก็ได้
แต่ การใช้เป็ น ผลงานเสนอเป็ น ภาระงานจะต้องเป็ นไปตามลั กษณะการมีส่ ว นร่ว มในผลงานทางวิช าการ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง ตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๗ ภาระงานอื่น ๆ ในส่วนที่เป็นภาระงานด้านการบริหาร กาหนดปริมาณสาหรับคณาจารย์ประจา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
๓๕ ชั่วโมง/สัปดาห์

๖
(๒) รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
(๓) ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี และรองหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
๑๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
(๔) ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ผู้อานวยการกอง
และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
กรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้างต้นมากกว่า ๑ ตาแหน่ง ให้ได้รับภาระงานเพื่อ
นาไปใช้คานวณเป็นภาระงานได้เพียงตาแหน่งเดียว
ข้ อ ๘ ภาระงานสอนส าหรั บ คณาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห าร ในแต่ ล ะภาค
การศึกษาปกติ เป็นดังนี้
(๑) อธิการบดี ไม่มีภาระงานสอนขั้นต่า
(๒) คณาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งตามข้อ ๗ (๒) มีภาระงานสอนขั้นต่า ที่มีหน่วยชั่วโมง
ทางานเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่าการสอนรายวิชาบรรยาย ๓ หน่วยกิต
(๓) คณาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งตามข้อ ๗ (๓) มีภาระงานสอนขั้นต่า ที่มีหน่วยชั่วโมง
ทางานเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่าการสอนรายวิชาบรรยาย ๖ หน่วยกิต
(๔) คณาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งตามข้อ ๗ (๔) มีภาระงานสอนขั้นต่า ที่มีหน่วยชั่วโมง
ทางานเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่าการสอนรายวิชาบรรยาย ๘ หน่วยกิต
ข้อ ๙ ให้ ม หาวิ ทยาลั ย จั ดท าประกาศกาหนดหลั ก เกณฑ์ก ารคิ ด ภาระงานเป็ นชั่ ว โมงต่อ สั ปดาห์
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิ ช าการ การก ากั บ ติ ด ตาม และการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และประกาศใช้ก่อนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยกาหนดให้การดาเนิน งานตามข้อบังคับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาเนินงาน
ตามภาระงานขั้นต่าที่กาหนดในข้อ ๕ และ ข้อ ๖ เป็นเงื่อนไขสาคัญของสัญญาจ้างคณาจารย์ที่เป็นพนักงาน
และหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ (ถ้ามี)
ข้ อ ๑๑ ให้ ค ณาจารย์ ป ระจ าถื อ เป็ น หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรายงานภาระงานของตนเองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
โดยผ่ านความเห็ น ชอบของคณบดี ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง และให้ มหาวิทยาลั ย และส่ ว นงานต้นสั งกั ด
ใช้ ข้ อ มู ล ภาระงานตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ประกอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
การต่อสัญญาจ้าง การกาหนดกรอบอัตรากาลัง หรืออื่น ๆ ตามวงรอบการประเมินที่เกี่ยวข้อง
กรณีคณาจารย์คนใดไม่ส่งรายงานภาระงาน หรือ ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ทาให้เชื่อถือได้ว่ามีภาระงาน
ขั้นต่าครบตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้สองปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นเหตุผลในการไม่เลื่อน
เงินเดือนให้คณาจารย์ผู้นั้น
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กรณีทคี่ ณาจารย์ที่มีผลงานตามวรรคสองเป็นคณาจารย์ที่เป็นพนักงาน นอกเหนือจากให้มหาวิทยาลัย
ใช้เป็นเหตุผลในการไม่เลื่อนเงินเดือนในวงรอบการประเมินนั้นแล้ว ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาใช้เป็นเหตุในการ
ไม่ต่อสัญญาจ้าง หรือใช้เป็นเหตุผลในการยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญาจ้างได้ด้วย
ข้อ ๑๒ เนื่องจากภาระงานสาหรับคณาจารย์ประจาที่กาหนดตามข้อบังคับนี้ เป็นภาระงานขั้นต่า
ดังนั้น นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานตามข้อบังคับนี้แล้ว คณาจารย์จะต้องมีส่วนร่วมในภาระงาน
อื่น ๆ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย หรือคณะเห็นชอบ หรือได้มอบหมาย และไม่เป็นเงื่อนไขที่จะ
ปฏิเสธการปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจที่ สภามหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย หรือคณะมอบหมาย หรือใช้เป็น
เงื่อนไขเพื่อเรียกร้องสิทธิในการต่อสัญญาจ้างด้วย
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ มีอานาจในการตีความ วินิจฉัย และออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก
(นิรุทธ เกตุสิริ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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หมายเหตุ :- โดยที่ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับ ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่ง
วิชาการเป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดารงตาแหน่ง
วิชาการได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการนาความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศ
จึงจาเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับเดิมและประกาศใช้ข้อบังคับนี้

