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คํานํา 
 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วาดวยภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และออกประกาศที่เกี่ยวของอีก ๓ ฉบับ คือ (๑) ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย (๒) 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง คํานิยาม รูปแบบ และลักษณะการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ และ (๓) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑคุณภาพผลงานทางวิชาการและลักษณะของผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณาจารย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค ตามนโยบาย 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เพื่อใหการคิดภาระงานเปนไปอยางถูกตองตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  กองวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี ไดรับความเมตตานุเคราะหจากพระมหาสุทัศน ติสฺสรวาที  ผูชวยอธิการบดี                
ฝายประกันคุณภาพ และอาจารยไฉไลฤดี ยุวนะศิริ อาจารยประจําวิทยาเขตเชียงใหม จัดทํา “คูมือการคิด
ภาระงานของคณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย ภาระงาน
คณาจารยผูไมดํารงตําแหนงบริหารวิชาการและผูดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ หลักเกณฑและวิธีการคิดภาระ
งานของคณาจารย คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพรและเกณฑคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการคิดภาระงานของคณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลมนี้ จะเอื้อประโยชนตอคณาจารยและสวนงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการคิดภาระงานของ
คณาจารย ไดเปนอยางดี 

 
   

              กองวิชาการ สํานักงานอธิการบด ี
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                         กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
               

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      สารบญั 

  

บทท่ี ๑ บทนํา   ๑ 
 ๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑  
 ๑.๒ คํานิยามศัพท ๒ 
 ๑.๓ ภาระงานข้ันต่ําของคณาจารย ๒ 
 

บทท่ี ๒ ภาระงานคณาจารยผูไมดํารงตาํแหนงบริหารวิชาการ ๓ 
 ๒.๑ ภาระงานสอน ๓ 
 ๒.๒ ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น ๓ 
 ๒.๓ ภาระงานบริการวิชาการ  ๔ 
 ๒.๔ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๔ 
 ๒.๕ ภาระงานใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต  ๕ 
 ๒.๖ สรุปภาระงานคณาจารยผูไมดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ ๕ 
 

บทท่ี ๓ ภาระงานคณาจารยผูดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ ๗ 
 ๓.๑ ภาระงานบริหาร ๗ 
 ๓.๒ ภาระงานสอน ๘ 
 ๓.๓ ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น ๘ 
 ๓.๔ ภาระงานบริการวิชาการ  ๑๐ 
 ๓.๕ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๑๐ 
 ๓.๖ ภาระงานใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต  ๑๐ 
 ๓.๗ ภาระงานของรองอธิการบดีและอธิการบดี ๑๐ 
 ๓.๘ สรุปภาระงานคณาจารยผูดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ ๑๑ 
 

บทท่ี ๔ หลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย ๑๓ 
 ๔.๑ การคิดภาระงานสอน ๑๓ 
 ๔.๒ การคิดภาระงานวิจัย ๑๗ 
 ๔.๓ การคิดภาระงานดานวิชาการอื่น ๑๘ 
 ๔.๔ การคิดภาระงานดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๑๙ 
 ๔.๕ การคิดภาระงานดานบริหาร ๑๙ 
 ๔.๖ การคิดภาระงานดานอื่นๆ ๒๐ 
 

บทท่ี ๕ คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพรและเกณฑคุณภาพผลงานทางวิชาการ ๒๑ 
 ๕.๑ เอกสารประกอบการสอน ๒๑ 
 ๕.๒ เอกสารคําสอน ๒๒ 
 ๕.๓ หนังสือ ๒๒ 
 ๕.๔ ตํารา ๒๓ 



 หนา 

 
 
 ๕.๕ งานวิจัย ๒๓ 
 ๕.๖ งานแปล ๒๔ 
 ๕.๗ บทความทางวิชาการ ๒๔ 
 ๕.๘ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๒๕ 
 ๕.๙ เกณฑกําหนดคุณภาพผลงานทางวิชาการ ๒๖ 
   

ภาคผนวก ๒๘ 
    ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
  เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  
  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๙ 
   ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยภาระงานของ 
  ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
  พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓๒ 
   ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคิด 
  ภาระงานของคณาจารย ๓๘ 
   ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง คํานิยาม รูปแบบ และลักษณะ 
  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ ๔๖ 
   ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง เกณฑคุณภาพผลงานทางวิชาการและลักษณะของ 
  ผลงานทางวิชาการ  ๕๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๑  
                                                                          บทนาํ 

 
 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 

ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย             
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงวิชาการเปนไปตามพันธกิจและเปาหมายของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงวิชาการไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ จาก
การไปปฏิบัติงานรวมกับภาคอุตสาหกรรม อันเปนประโยชนตอการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตลอดจนใชความรู ทักษะ และประสบการณที่ไดรับ นํามา
ถายทอดใหแกนิสิตนักศึกษา เพื่อผลิตนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพในการรองรับตอการพัฒนาประเทศตอไป 

สภาสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดผลงานทางวิชาการ โดยคํานึงถึงความเปนเลิศทางวิชาการและ
ความเปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใหสอดคลองกับพันธกิจของแตละสถาบัน 
โดยผลงานทางวิชาการที่กําหนดสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย เปนไปตามพันธกิจ
และสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดออกขอบังคับ วาดวยภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และออกประกาศที่
เกี่ยวของอีก ๓ ฉบับ คือ (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
คิดภาระงานของคณาจารย (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง คํานิยาม รูปแบบ 
และลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และ (๓) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑคุณภาพผลงานทาง
วิชาการและลักษณะของผลงานทางวิชาการ  



 

    ๒                                                                                                                                                            
 
 

๑.๒ คํานิยามศัพท 
       ๑) คํานิยามศัพทในประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)   

“ภาระงานสอน” หมายถึง การถายทอดองคความรูที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภท เชน งานสอน
แบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุมวิทยานิพนธ เปนตน  

“ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น” หมายถึง งานศึกษาคนควาอยางมีระบบตามกระบวนการ วิธีวิจัย 
เพื่อใหเกิดองคความรูใหมหรือตอยอดองคความรูเดิมที่จะนําไปสูการประยุกตในดานตาง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการ
วิจัยและพัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนทองถิ่น เพื่อแกปญหา เชิงเทคนิค และ
วิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ รวมถึง งานวิชาการประเภทอื่นๆ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย หนา ๖๖ เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  

“ภาระงานบริการวิชาการ” หมายถึง งานที่มีลักษณะนําความรูที่มีอยูแลวไปชวยทําความเขาใจกับ
ปญหา แกปญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความตองการของกลุมเปาหมาย รวมถึงงานสงเสริมเผยแพรความรู 
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพตอกลุมบุคคล สังคม  

“ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายถึง งานหรือกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อัน
เปนการดํารงไวซึ่งคุณคา อัตลักษณของทองถิ่น เอกลักษณของชาติ รวมทั้งปลูกฝงความเปนชาติ ในลักษณะ
ตาง ๆ 
       ๒) คํานิยามศัพทในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ศาสตราจารย และตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

“ภาระงาน” หมายความวา งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
งานบริหารและงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน 

 “ตําแหนงบริหารวิชาการ” หมายความวา  ตําแหนงผูบริหารวิชาการระดับตางๆ ตามที่กําหนดไวใน
ขอ ๑๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

๑.๓ ภาระงานขั้นต่ําของคณาจารย 
       บุคลากรผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใน
สถาบันอุดมศึกษาตองมีภาระงาน ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓๕ ชั่วโมง โดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
สัดสวนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานใหสอดคลองกับพันธกิจของแตละสถาบัน ดังนี้ 

๑) ภาระงานสอน 
๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น 
๓) ภาระงานบริการวิชาการ 
๔) ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕) ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๒  
ภาระงานคณาจารยผูไมดํารงตาํแหนงบริหารวชิาการ 

 
 
 คณาจารยผูไมดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ ไดแก อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ผูไมดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ ตองมีภาระงาน ทั้งหมดขั้นต่ํา ไมนอยกวา ๓๕ หนวย
ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
 ภาระงานของคณาจารยผูไมดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ คือ งานสอน งานวิจัยและผลงานวิชาการ
อื่น งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต และงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน 
 

๒.๑ ภาระงานสอน 
 ๑) อาจารย ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา คือ ๒๔.๕๐ 
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  
 ๒) ผูชวยศาสตราจารย  ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ ๖๕ ของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา คือ 
๒๒.๗๕ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
 ๓) รองศาสตราจารย  ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ ๖๕ ของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา คือ 
๒๒.๗๕ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
 ๔) ศาสตราจารย  ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ ๕๕ ของภาระงานทั้งหมดขั้นตํ่า คือ ๑๙.๒๕ 
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  
 

๒.๒ ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น 
 ๑) อาจารย ตองมีผลงานที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด อยางใดอยางหนึ่ง คือ  
   (๑) งานวิจัย ปละ ๑ รายการ คิดภาระงานอยางต่ํา ๔ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
หรือ  
 



 

 

    ๔    
 

 
  (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา งานแปลหนังสือ ปละ ๑ รายการ คิดภาระงานอยางต่ํา ๓ หนวย
ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา หรือ 
  (๓) บทความทางวิชาการ ปละ ๒ รายการ คิดภาระงานอยางต่ํา ๖ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
 

 ๒) ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ตองมีผลงานที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด อยางใดอยางหนึ่ง คือ  
  (๑) งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดกับงานวิจัย ปละ ๑ รายการ คิดภาระ
งานอยางต่ํา ๔ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา หรือ  
  (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือ ปละ ๑ รายการ คิดภาระงานอยางต่ํา ๓ 
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา หรือ 
  (๓) บทความทางวิชาการ ปละ ๒ รายการ  คิดภาระงานอยางต่ํา ๖ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอ
ภาคการศึกษา 
 
  ๓) ศาสตราจารย  ตองมีผลงานที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด อยางใดอยาง
หนึ่ง คือ  
  (๑) งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดกับงานวิจัย ปละ ๑ รายการ คิดภาระ
งานอยางต่ํา ๔ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา หรือ  
  (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือ ปละ ๒ รายการ คิดภาระงานอยางต่ํา ๖ 
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
 

๒.๓ ภาระงานบริการวิชาการ  
 อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ตองมีงานบริการวิชาการ ซึ่ง
สามารถนํามาคิดภาระงานตลอดภาคการศึกษาไมเกิน ๖ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห ไดแก  
 ๑) งานตรวจสอบเครื่องมือวิจัยหรือใหสัมภาษณประกอบการวิจัย  
 ๒) งานแสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถา บรรยาย หรืองานสอนภายนอกที่ไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย  
 ๓) ที่ปรึกษางานวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
 ๔) โครงการบริการวิชาการของหนวยงานหรือการบริการวิชาการอื่นๆ นอกหนวยงาน 
 

๒.๔ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ตองมีงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งสามารถนํามาคิดภาระงานตลอดภาคการศึกษาไมเกิน ๖ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห ไดแก การเปนผูรับผิดชอบ
โครงการหรือเปนกรรมการในงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ เปนไปเพื่อการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ   
 
 



 

                                                            ๕                                                                                  
 
 

๒.๕ ภาระงานใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต  
 อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ตองจัดชั่วโมงใหคําปรึกษาทาง
วิชาการแกนิสิต อยางนอย ๒ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
 

๒.๖ สรุปภาระงานคณาจารยผูไมดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ 
 

ภาระงาน 
(หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

อาจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
ศาสตราจารย 

(๑) ภาระงานสอน ๒๔.๕๐ ๒๒.๗๕ ๒๒.๗๕ ๑๙.๒๕ 
( ๒ ) ภ า ร ะ
งานวิจัยและ
ผลงานทาง
วิชาการอื่น 
 (อยางใด
อยางหนึ่ง) 

งานวิจัย  
หรือ 

๔ 
(๑ ช้ิน/ป) 

๔ 
 (๑ ชิ้น/ป) 

๔ 
 (๑ ชิ้น/ป) 

๔ 
 (๑ ชิ้น/ป) 

ตํารา/หนังสือ/งานแปล 
หรือ 

๓  
(๑ ช้ิน/ป) 

๓  
(๑ ช้ิน/ป) 

๓  
(๑ ช้ิน/ป) 

๖  
(๒ ช้ิน/ป) 

ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นทีเ่ทียบไดกับ
งานวิจัย 
หรือ 

- ๔ 
 (๑ ชิ้น/ป) 

๔ 
 (๑ ชิ้น/ป) 

๔ 
 (๑ ชิ้น/ป) 

บทความทางวิชาการ ๖ 
(๒ ช้ิน/ป) 

๖ 
 (๒ ชิ้น/ป) 

๖ 
 (๒ ชิ้น/ป) 

- 

(๓) ภาระงานบริการวิชาการ ไมเกิน ๖ ไมเกิน ๖ ไมเกิน ๖ ไมเกิน ๖ 
(๔) ภาระงานทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม ไมเกิน ๖ ไมเกิน ๖ ไมเกิน ๖ ไมเกิน ๖ 
(๕) ภาระงานใหคําปรึกษาทางวิชาการ
แกนิสิต 

๒ ๒ ๒ ๒ 

รวมไมนอยกวา 
(หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    ๖    
 

 
 
 
 
 
 

 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

 

อตัลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ประยุกต์พระพุทธศาสนา เพื�อพัฒนาจิตใจและสงัคม 

 

อตัลักษณ์บัณฑติ 
มีศรัทธาอุทศิตนเพื�อพระพุทธศาสนา 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทที่ ๓  
ภาระงานคณาจารยผูดํารงตาํแหนงบรหิารวิชาการ 

 
 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๑๙ 
กําหนดตําแหนงบริหารวิชาการ ไดแก (๑) อธิการบดี (๒) รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือ หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา (๓) ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการ
ศูนย รองผูอํานวยการวิทยาลัย หรือ หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา และ (๔) หัวหนา
ภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 

คณาจารยผูดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ ไดแก อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ ตองมีภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา ไมนอยกวา ๓๕ 
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
 ภาระงานของคณาจารยผูดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ คือ งานบริหาร งานสอน งานวิจัยและผลงาน
วิชาการอื่น งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต และงาน
อื่นที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน 
 

๓.๑ ภาระงานบริหาร 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

บริหารวิชาการ ตองมีภาระงานบริหาร ดังนี้ 
 ๑) หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนงานอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาใหคิดภาระงานบริหาร
เทียบเทา ๘ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
      ๒) ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการศูนย 
รองผูอํานวยการวิทยาลัย หรือรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก 
ศูนย หรือวิทยาลัย  ใหคิดภาระงานบริหารเทียบเทา ๑๒ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา   



  

    ๘                                                                               
  

 ๓) รองอธิการบดี  คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย  ผูอํานวยการ
วิทยาลัย  หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย ให
คิดภาระงานบริหารเทียบเทา ๒๔ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  
 

๓.๒ ภาระงานสอน 
 ๑) อาจารยผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ 
  (๑) อาจารย ผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ 
๖๐ ของภาระงานทั้งหมดขั้นตํ่า คือ ๒๑ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
  (๒)  อาจารย ผูดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีหรือเทียบเทา ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ 
๕๕ ของภาระงานทั้งหมดขั้นตํ่า คือ ๑๙.๒๕ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
  (๓) อาจารย ผูดํารงตําแหนงคณบดีหรือเทียบเทา ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของ
ภาระงานทั้งหมดขั้นตํ่า คือ ๑๗.๕๐ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  
 

 ๒) ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ 
  (๑) ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา ตองมี
ภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ ๕๕ ของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา คือ ๑๙.๒๕ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
  (๒)  ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีหรือเทียบเทา ตอง
มีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของภาระงานทั้งหมดขั้นตํ่า คือ ๑๗.๕๐ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
  (๓) ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงคณบดีหรือเทียบเทา ตองมีภาระ
งานสอนไมนอยกวารอยละ ๔๕ ของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา คือ ๑๕.๗๕ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา  

 

 ๓) ศาสตราจารยผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ 
  (๑) ศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ของภาระงานทั้งหมดขั้นตํ่า คือ ๑๗.๕๐ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  
  (๒) ศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีหรือเทียบเทา ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวา
รอยละ ๔๕ ของภาระงานทั้งหมดขั้นตํ่า คือ ๑๕.๗๕ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  
  (๓) ศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงคณบดีหรือเทียบเทา ตองมีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ ๔๐ 
ของภาระงานทั้งหมดขั้นตํ่า คือ ๑๔ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
  

๓.๓ ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น 
 ๑) อาจารยผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา ผูชวยอธิการบดี หรือคณบดีหรือเทียบเทา ตองมีผลงานที่
ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด อยางใดอยางหนึ่ง คือ  
   (๑) งานวิจัย ๑ รายการ แบบปเวนป คิดภาระงานอยางต่ํา ๔ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา หรือ  
  (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือ ๑ รายการ แบบปเวนป คิดภาระงานอยาง
ต่ํา ๓ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา หรือ  
 



 

                                                                                                              ๙                                                                                  
 
 

  (๓) บทความทางวิชาการ ปละ ๑ รายการ คิดภาระงานอยางต่ํา ๓ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
 

 ๒) ผูชวยศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา หรือผูชวยอธิการบดี
หรือเทียบเทา ตองมีผลงานที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด อยางใดอยางหนึ่ง คือ  
  (๑) งานวิจัย ปละ ๑ รายการ คิดภาระงานอยางต่ํา ๔ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
หรือ  
  (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือ ปละ ๑ รายการ คิดภาระงานอยางต่ํา ๓ 
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา หรือ 
  (๓) บทความทางวิชาการ ปละ ๒ รายการ  คิดภาระงานอยางต่ํา ๖ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอ
ภาคการศึกษา 
 
 

 ๓) ผูชวยศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงคณบดีหรือเทียบเทา ตองมีผลงานที่
ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด อยางใดอยางหนึ่ง คือ  
  (๑) งานวิจัย  ๑ รายการ แบบปเวนป คิดภาระงานอยางต่ํา ๔ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา หรือ  
  (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือ ๑ รายการ แบบปเวนป คิดภาระงานอยาง
ต่ํา ๓ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา หรือ 
  (๓) บทความทางวิชาการ ปละ ๑ รายการ  คิดภาระงานอยางต่ํา ๓ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอ
ภาคการศึกษา 
 

  ๔) ศาสตราจารยผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา หรือผูชวยอธิการบดีหรือเทียบเทา ตองมีผลงานที่
ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด อยางใดอยางหนึ่ง คือ  
  (๑) งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดกับงานวิจัยปละ ๑ รายการ คิดภาระ
งานอยางต่ํา ๔ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา หรือ  
  (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือ ปละ ๑ รายการ คิดภาระงานอยางต่ํา ๓ 
หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
 ๕) ศาสตราจารยผูดํารงตําแหนงคณบดีหรือเทียบเทา ตองมีผลงานที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด อยางใดอยางหนึ่ง คือ  
  (๑) งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดกับงานวิจัย ๑ รายการ แบบปเวนป 
คิดภาระงานอยางต่ํา ๔ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา หรือ  
  (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือ ๑ รายการ แบบปเวนป คิดภาระงานอยาง
ต่ํา ๓ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา หรือ 
 หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการที่เปนงานวิจัย ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือ แตละ
รายการอาจเปนผลงานของผูเดียว หรือเปนผลงานรวมกับผูอื่นก็ได กรณีที่เปนผลงานรวมกับผูอื่น  ผูนั้นตองมี
สวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
 
 
 
 



  

    ๑๐                                                                               
  
 
 
 

๓.๔ ภาระงานบริการวิชาการ  
 อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ ตอง
มีงานบริการวิชาการ ซึ่งสามารถนํามาคิดภาระงานตลอดภาคการศึกษาไมเกิน ๖ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
ไดแก  
 ๑) งานตรวจสอบเครื่องมือวิจัยหรือใหสัมภาษณประกอบการวิจัย  
 ๒) งานแสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถา บรรยาย หรืองานสอนภายนอกที่ไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย  
 ๓) ที่ปรึกษางานวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
 ๔) โครงการบริการวิชาการของหนวยงานหรือการบริการวิชาการอื่นๆ นอกหนวยงาน 
 

๓.๕ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ ตอง
มีงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนํามาคิดภาระงานตลอดภาคการศึกษาไมเกิน ๖ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาห ไดแก การเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือเปนกรรมการในงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนนุกจิกรรมที่
เปนไปเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ   
 

๓.๖ ภาระงานใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต  
 อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ และ
มีภาระงานสอน ตองจัดช่ัวโมงใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต อยางนอย ๒ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
 

๓.๗ ภาระงานของรองอธิการบดีและอธิการบดี 
 ๑) คณาจารยผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีใหมีภาระงานรวมไมนอยกวา ๓๕ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห
ตอภาคการศึกษา โดยคิดภาระงานบริหารเทียบเทา  ๒๔ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
 ๒) คณาจารยผูดํารงตําแหนงอธิการบดีใหมีภาระงานรวมไมนอยกวา ๓๕ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห ให
ยกเวนภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและวิชาการ โดยคิดภาระงานบริหารเทียบเทา  ๓๕ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                              ๑๑                                                                                  
 

 
๓.๘ สรุปภาระงานคณาจารยผูดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ 
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(๑ ช้ิน/

ป) 

๖ 
(๒ ช้ิน/

ป) 

ไมเกิน  
๖ 

ไมเกิน  
๖ 

๘ ๒ ๓๕ 

๕ ผูชวยศาสตราจารย  
+ ผูชวยอธิการบด ี
หรือเทียบเทา 

๑๗.๕๐ ๔ 
(๑ ช้ิน/

ป) 

๓ 
(๑ ช้ิน/

ป) 

๖ 
(๒ ช้ิน/

ป) 

ไมเกิน  
๖ 

ไมเกิน  
๖ 

๑๒ ๒ ๓๕ 

๖ ผูชวยศาสตราจารย  
+ คณบดี หรือ
เทียบเทา 

๑๕.๗๕ ๔ 
(๑ ช้ิน/
ปเวนป)  

๓ 
(๑ ช้ิน/ 
ปเวนป) 

๓ 
(๑ ช้ิน/

ป) 

ไมเกิน  
๖ 

ไมเกิน  
๖ 

๒๔ ๒ ๓๕ 

๗ รองศาสตราจารย  
+ หัวหนาภาควิชา 
หรือเทียบเทา 

๑๙.๒๕ ๔ 
(๑ ช้ิน/

ป) 

๓ 
(๑ ช้ิน/

ป) 

- ไมเกิน  
๖ 

ไมเกิน  
๖ 

๘ ๒ ๓๕ 

๘ รองศาสตราจารย  
+ ผูชวยอธิการบด ี
หรือเทียบเทา 

๑๗.๕๐ ๔ 
(๑ ช้ิน/

ป) 

๓ 
(๑ ช้ิน/

ป) 

- ไมเกิน  
๖ 

ไมเกิน  
๖ 

๑๒ ๒ ๓๕ 



  

    ๑๒                                                                               
  

ที่ ตําแหนง 
(๑

) ภ
าร

ะง
าน

สอ
น 

(๒) ภาระงานที่เปนผลงาน
วิชาการ (อยางใดอยางหน่ึง) 

(๓
) ภ

าร
ะง

าน
บร

ิกา
รว

ิชา
กา

ร 

(๔
) ภ

าร
ะง

าน
ทาํ

นุบ
าํร

ุงศ
ิลป

วัฒ
นธ

รร
ม 

(๕
) ภ

าร
ะง

าน
บร

ิหา
ร 

(๖
) ภ

าร
ะง

าน
ให

คาํ
ปร

ึกษ
าว

ิชา
กา

รแ
กน

สิิต
 

รว
มไ

มน
อย

กว
า 

(ห
นว

ยช
ั่วโ

มง
/ส

ัปด
าห

/ 
   

 
ภา

คก
าร

ศึก
ษา

) 

งา
นว

ิจัย
  

ตํา
รา

/ 
หน

ังส
ือ/

 ง
าน

แป
ล 

บท
คว

าม
ทา

งวิ
ชา

กา
ร 

๙ รองศาสตราจารย  
+ คณบดี หรือ
เทียบเทา 

๑๕.๗๕ ๔ 
(๑ ช้ิน/
ปเวนป)  

๓ 
(๑ ช้ิน/ 
ปเวนป) 

- ไมเกิน  
๖ 

ไมเกิน  
๖ 

๒๔ ๒ ๓๕ 

๑๐ ศาสตราจารย  
+ หัวหนาภาควิชา 
หรือเทียบเทา 

๑๗.๕๐ ๔ 
(๑ ช้ิน/

ป) 

๓ 
(๑ ช้ิน/

ป) 

- ไมเกิน  
๖ 

ไมเกิน  
๖ 

๘ ๒ ๓๕ 

๑๑ ศาสตราจารย  
+ ผูชวยอธิการบด ี
หรือเทียบเทา 

๑๕.๗๕ ๔ 
(๑ ช้ิน/

ป) 

๓ 
(๑ ช้ิน/

ป) 

- ไมเกิน  
๖ 

ไมเกิน  
๖ 

๑๒ ๒ ๓๕ 

๑๒ ศาสตราจารย  
+ คณบดี  หรือ
เทียบเทา 

๑๔ ๔ 
(๑ ช้ิน/
ปเวนป) 

- - ไมเกิน  
๖ 

ไมเกิน  
๖ 

๒๔ ๒ ๓๕ 

๑๓ รองอธิการบด ี       ๒๔  ๓๕ 
๑๔ อธิการบด ี         ๓๕ 
 

หมายเหต ุ    ศาสตราจารย ผูดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ สามารถใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
 ซึ่งเทียบไดกับงานวิจัย แทนงานวิจัยได  คิดภาระงานอยางต่ํา ๔ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
 ตอภาคการศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๔  
หลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกาศใชหลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย 
โดยคิดภาระงานของคณาจารย ๗ ประเภท ไดแก (๑) ภาระงานสอน (๒) ภาระงานวิจัย (๓) ภาระงานดาน
วิชาการอื่น (๔) ภาระงานดานบริการวิชาการ (๕) ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (๖) ภาระงานดานบริหาร 
และ (๗) ภาระงานดานอื่น  

 

๔.๑ การคิดภาระงานสอน 
          ๑) ระดับปริญญาตรี 

 

ประเภทงานสอน 
หนวย
นับ 

จํานวนหนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
ระยะเวลาที่คิด 
(ภาคการศึกษา) 

หมายเหต ุเตรียม
สอน 

สอน 
ตรวจ
งาน 

รวม 

๑.๑ การสอนแบบบรรยาย ๑  
หนวย
กิต 

๒ ๑ ๑ ๔ ๑ ถานิสิตเกิน ๕๐ 
คน ใหคิดเพิ่มคน
ละ ๐.๐๒ 

๑.๒ การสอนแบบปฏิบัติการ 
      ๑) สอน ๒ หนวยช่ัวโมง 

๑ 
หนวย
กิต 

๒.๕ ๒ ๑ ๕.๕ ๑ 

ถานิสิตเกิน ๒๕ 
คน ใหคิดเพิ่มคน
ละ ๐.๐๔ 

      ๒) สอน ๓ หนวยช่ัวโมง 
 

๑ 
หนวย
กิต 

๒.๕ ๓ ๑ ๖.๕ ๑ 

๑.๓  ที่ปรึกษาวิชาการ
คนควาอิสระหรือโครงงาน 
      ๑) ประธานที่ปรึกษา 

๑ 
เรื่อง - - - 

๓ ๑  

      ๒) ที่ปรึกษารวม  ๑ 
เรื่อง 

- - - 
๒ ๑  



  

      ๑๔                                                                                  
 

๑ หนวยกิต เทากับ ๔ หนวยช่ัวโมง 

๔  

ประเภทงานสอน 
หนวย
นับ 

จํานวนหนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
ระยะเวลาที่คิด 
(ภาคการศึกษา) 

หมายเหต ุเตรียม
สอน 

สอน 
ตรวจ
งาน 

รวม 

๑.๔  การสอนวิชาการฝก
ประสบการณภาคสนามหรือ
สัมมนา 

 คิดคํานวณภาระงานตามลักษณะ
ของงานและเวลาทีป่ฏิบัตจิริง 

๑  

 

หมายเหต ุ 
 (๑) การสอนที่มีอาจารยรวมสอนเปนทีมและรวมสอนทุกครั้ง ใหอาจารยแตละคนที่รวมสอนจริงมีภาระ
งานสอนในวิชานั้นเต็มตามจํานวนภาระงานสอนครั้งนั้นๆ  
 (๒) กรณีผูสอนมากกวา ๑ คน ไมไดเขารวมสอนทุกครั้ง การคิดหนวยชั่วโมง ใหแบงตามสัดสวนของ
ชั่วโมงใน ๑ หนวยกิต ของผลงานการเตรียมการสอน การสอน และการตรวจงาน  
 (๓) วิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือโครงงาน กรณีที่มีอาจารยที่ปรึกษารวมมากกวา ๑ คน ใหคิด
สัดสวนภาระงานตามจํานวนอาจารยที่ปรึกษารวม 
  
 
 
 
 
  อาจารย ๑ คน ไมเปน ผศ. รศ. และ ศ. และไมดํารงตําแหนงบริหารวิชาการ ตองมีภาระงานสอนไม
นอยกวา ๒๔.๕๐ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  
 

 (๑) กรณีสอนคนเดียวทั้งรายวิชา  เชน สอนรายวิชาแบบบรรยาย ๒ หนวยกิต นิสิต ๔๐ คน คิด
ผลงาน ดังนี้ 
 จากหลักเกณฑ ๑ หนวยกิต เทากับ ๔ หนวยชั่วโมง (เตรียมการสอน ๒ หนวยช่ัวโมง + สอน ๑ หนวย
ชั่วโมง + ตรวจงาน ๑ หนวยช่ัวโมง) ตอนิสิต ๕๐ คน 
 รวมผลงานการสอน ๒ หนวยกิต = ๔ หนวยชั่วโมง + ๔ หนวยชั่วโมง (เตรียมการสอน ๔ หนวยชั่วโมง 
+ สอน ๒ หนวยช่ัวโมง + ตรวจงาน ๒ หนวยช่ัวโมง) = ๘ หนวยชั่วโมง 
 วิธีคิดจํานวนหนวยกิตของภาระงานสอน ๒๔.๕๐ หนวยช่ัวโมง คือ 
 

                                                       ภาระงานสอน ๒๔.๕๐ หนวยช่ัวโมง   
 
                 ๒๔.๕๐   = ๖.๑๒๕ หนวยกิต 
 
 ดังนั้น  อาจารย ๑ คน ผูสอนรายวิชาแบบบรรยาย ตองมีผลงานสอนตอสัปดาหตอภาคการศึกษา อยาง
นอย ๖.๑๒๕ หนวยกิต (๖.๑๒๕ หนวยกิต เทากับ ๒๔.๕๐ หนวยช่ัวโมง) 
 
 
 

ตัวอยางการคิดภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 



 

                                                                                                    ๑๕                                                                                 
 
 
 

 (๒) กรณีสอนคนเดียวทั้งรายวิชา  เชน สอนรายวิชาแบบบรรยาย ๒ หนวยกิต นิสิต ๗๐ คน คิด
ผลงาน ดังนี้ 
 จากหลักเกณฑ ๑ หนวยกิต เทากับ ๔ หนวยชั่วโมง (เตรียมการสอน ๒ หนวยช่ัวโมง + สอน ๑ หนวย
ชั่วโมง + ตรวจงาน ๑ หนวยช่ัวโมง) ตอนิสิต ๕๐ คน  ถานิสิตเกิน ๕๐ คน ใหคิดเพิ่มคนละ ๐.๐๒ 
 รวมผลงานการสอน ๒ หนวยกิต = ๔ หนวยชั่วโมง + ๔ หนวยชั่วโมง + ๐.๔ (จํานวนนิสิตที่เกินจาก 
๕๐ คน คือ ๒๐ คน x ๐.๐๒) = ๘.๔ หนวยชั่วโมง 
 

      (๓) กรณีสอนหลายคนในรายวิชาเดียว  เชน  อาจารยผูสอน ๓ คน นิสิต ๑๒๐ คน รายวิชาแบบ
บรรยาย ๒ หนวยกิต (สอน ๑๕ สัปดาห x ๒ = ๓๐ ชั่วโมง) โดยอาจารยคนที่ ๑ สอน ๘ ชั่วโมง อาจารยคนที่ ๒ 
สอน ๑๐ ชั่วโมง อาจารยคนที่ ๓ สอน ๑๒ ชั่วโมง คิดดังนี ้
 
 ขั้นที่ ๑ คิดจํานวนรวมของหนวยชั่วโมง 
 จากหลักเกณฑ ๑ หนวยกิต เทากับ ๔ หนวยชั่วโมง (เตรียมการสอน ๒ หนวยช่ัวโมง + สอน ๑ หนวย
ชั่วโมง + ตรวจงาน ๑ หนวยช่ัวโมง) ตอนิสิต ๕๐ คน  ถานิสิตเกิน ๕๐ คน ใหคิดเพิ่มคนละ ๐.๐๒ 
 รายวิชา ๒ หนวยกิต สอน ๑๕ สัปดาหตอภาคการศึกษา คิดเปน ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา = ๔ 
หนวยช่ัวโมง + ๔ หนวยช่ัวโมง + ๑.๔ (จํานวนนิสิตที่เกินจาก ๕๐ คน คือ ๗๐ คน x ๐.๐๒) = คิดเปนภาระงาน
จํานวนรวม ๙.๔ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  
 
 ขั้นที่ ๒ คิดหนวยชั่วโมงของอาจารยแตละคน  
 

               
 
 

 
อาจารยคนที่ ๑ สอน ๘ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา คิดภาระงานให ๒.๕๑ หนวยช่ัวโมง ดังนี ้

 

                                                   = ๒.๕๑  
 
 

 

อาจารยคนที่ ๒ สอน ๑๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา คิดภาระงานให ๓.๑๓ หนวยช่ัวโมง ดังนี ้
 

                                                  = ๓.๑๓  
 
 

 

อาจารยคนที่ ๓ สอน ๑๒ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา คิดภาระงานให ๓.๗๖ หนวยช่ัวโมง ดังนี ้
 

                                                  = ๓.๗๖  
 
 

 

 

       จํานวนช่ัวโมงที่สอน 

จํานวนช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา 
X จํานวนรวมหนวยช่ัวโมง 

         ๘ 

        ๓๐ 
X ๙.๔ 

        ๑๐ 

        ๓๐ 
X ๙.๔ 

        ๑๒ 

        ๓๐ 
X ๙.๔ 

= หนวยช่ัวโมงของอาจารยแตละคน  
 



  

      ๑๖                                                                                  
 

 

          ๒) ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ประเภทงานสอน 
หนวย
นับ 

จํานวนหนวยชั่วโมงตอสัปดาห ระยะเวลาที่คิด 
(ภาค

การศึกษา) 
หมายเหต ุเตรียม

สอน 
สอน 

ตรวจ
งาน 

รวม 

๒.๑ การสอนแบบบรรยาย ๑  
หนวย
กิต 

๔ ๑ ๑ ๖ ๑ ถานิสิตเกิน 
๒๐ คน ให
คิดเพิ่มคนละ 
๐.๐๕ 

๒.๒ การสอนแบบปฏิบัติการ 
      ๑) สอน ๒ หนวยช่ัวโมง 

๑ 
หนวย
กิต 

๔ ๒ ๑.๕ ๗.๕ ๑ ถานิสิตเกิน 
๑๐ คน ให
คิดเพิ่มคนละ 
๐.๑       ๒) สอน ๓ หนวยช่ัวโมง 

 
๑ 

หนวย
กิต 

๔ ๓ ๑.๕ ๘.๕ ๑ 

๒.๓  งานที่ปรกึษาและควบ 
คุมวิทยานิพนธปริญญาโท 
      ๑) ที่ปรึกษาหลัก 

๑ 
เรื่อง 

- - - ๕ 
ตอเนื่องไมเกิน

๓ 

คิดภาระงาน
ใหไมเกิน ๒๕ 
หนวยช่ัวโมง/
สัปดาห/ภาค
การศึกษา 

      ๒) ที่ปรึกษารวม  ๑ 
เรื่อง 

- - - ๒ 
ตอเนื่องไมเกิน

๓ 
๒.๔  งานที่ปรกึษาและ
ควบคุมวิทยานิพนธปริญญา
เอก แบบ ๑ 
      ๑) ที่ปรึกษาหลัก 

 
 

๑ 
เรื่อง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๕ 

ตอเนื่องไมเกิน 
๖ 

      ๒) ที่ปรึกษารวม  ๑ 
เรื่อง 

- - - ๒ 
ตอเนื่องไมเกิน 

๖ 
๒.๕  งานที่ปรกึษาและควบ 
คุมวิทยานิพนธปริญญาเอก 
แบบ ๒ 
      ๑) ที่ปรึกษาหลัก 

 
 

๑ 
เรื่อง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๕ 

ตอเนื่องไมเกิน 
๕ 

      ๒) ที่ปรึกษารวม  ๑ 
เรื่อง 

- - - ๒ 
ตอเนื่องไมเกิน 

๕ 
๒.๖  งานที่ปรกึษาสาร
นิพนธ 
      ๑) ที่ปรึกษาหลัก 

 
๑ 

เรื่อง 
- - - 

 
๓ 

 
๑ 

      ๒) ที่ปรึกษารวม  ๑ 
เรื่อง 

- - - ๑ ๑ 



 

                                                                                                    ๑๗                                                                                 
 

ประเภทงานสอน 
หนวย
นับ 

จํานวนหนวยชั่วโมงตอสัปดาห ระยะเวลาที่คิด 
(ภาค

การศึกษา) 
หมายเหต ุเตรียม

สอน 
สอน 

ตรวจ
งาน 

รวม 

๒.๗ กรรมการสอบปากเปลา ๑ 
เรื่อง 

- - - ๓ ๑ คิดภาระงาน
ใหไมเกิน ๑๕ 
หนวยช่ัวโมง/
สัปดาห/ภาค
การศึกษา 

๒.๘ กรรมการออกและ
ตรวจขอสอบขอเขียนการ
สอบประมวลความรูหรอืการ
สอบวัดคุณสมบัต ิ

๑ ครั้ง - - - ๑ ๑  

๒.๙ ที่ปรกึษาการศึกษา
อิสระหรือโครงงาน 

๑ 
เรื่อง 

- - - 
๓ ๑  

๒.๑๐ การฝกประสบการณ
ภาคสนามหรอืสมัมนา 

 คิดคํานวณภาระงานตาม
ลักษณะของงานและเวลาที่

ปฏิบัติจริง 

๑  

 
 
๔.๒ การคิดภาระงานวิจัย 

    

ประเภท หนวยนับ 
จํานวนหนวย

ชั่วโมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา 

หมาย
เหตุ 

๑) จํานวนเงินทุนวิจัย 
      (๑) จํานวนเงินที่ไดรบัตอป 

 
ไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
๔ 

 

      (๒) จํานวนเงินที่ไดรับตอป ๑๐๐,๐๐๑ บาท  
แตไมถึง 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๘  

     (๓) จํานวนเงินที่ไดรับตอป ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป 

๑๒  

๒) การเผยแพรผลงานวิจัย 
      (๑) บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings ที่มี Peer 
review)          

 
๑ เรื่อง 

 
๔ 

 
 

     (๒) บทความวิจัยที่ ตีพิมพ ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

๑ เรื่อง ๘  



  

      ๑๘                                                                                  
 

ประเภท หนวยนับ 
จํานวนหนวย

ชั่วโมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา 

หมาย
เหตุ 

     (๓) บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings ที่มี 
Peer review)          

๑ เรื่อง ๘  

     (๔) บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

๑ เรื่อง ๑๒  

 

หมายเหตุ 
    ๑) กรณีที่โครงการวิจัยใดมีผูรวมวิจัยหลายคน ใหแบงสัดสวนตามภาระงานที่ปฏิบัติจริง โดยตองมี
เอกสารรับรองซึ่งกันและกัน เวนแตหัวหนาโครงการวิจัยใหคิดภาระงานเต็ม 
 ๒) กรณีที่ไมไดแบงงานเปนลายลักษณอักษร คิดภาระงานใหหัวหนาโครงงานวิจัย รอยละ ๖๐ ให
ผูรวมงานรอยละ ๔๐ โดยแบงใหเปนสัดสวนกระจายไปตามจํานวนผูรวมงานเทาๆ กัน 
 ๓) กรณีที่ผูวิจัยไดรับทุนวิจัยหลายโครงการ ใหสามารถนําไปนับภาระงานไดทุกโครงการ 
 ๔) การนับระยะเวลาของโครงงานวิจัย  กรณีโครงงานวิจัยมีระยะเวลาเริ่มตนในสัญญาอยู
ระหวางภาคการศึกษา และมีระยะเวลาเริ่มตนของสัญญานอยกวาครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษานั้น ใหนับ
ภาระงานในภาคการศึกษาถัดไป 

 

๔.๓ การคิดภาระงานดานวิชาการอื่น 
 

ประเภทงานวิชาการ หนวยนับ 
จํานวนหนวย

ชั่วโมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา 

หมายเหต ุ

๑)  ตําราหรือเอกสารคําสอน ๑ เรื่อง ๓ ไมเกิน ๒  
ภาคการศึกษา 

๒)  เอกสารประกอบการสอน ๑ เรื่อง ๒ ไมเกิน ๒  
ภาคการศึกษา 

๓) ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอนที่
ไดรับรางวัล 

๑ เรื่อง ๘ ไมเกิน ๒  
ภาคการศึกษา 

๔) บทความวิชาการเผยแพรในวารสารระดับชาติ ๑ บทความ ๓  
๕) บทความวิชาการ เผยแพร ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

๑ บทความ ๔  

๖) การผลิตสื่อการสอน ๑ เรื่อง ๓  
๗) งานสิ่งประดิษฐ/การออกแบบ/งานสรางสรรค 
      (๑ )  ง านสิ่ ง ประดิษฐ /ก ารออกแบบ/งาน
สรางสรรค    

 
๑ งาน 

 
๘ 

 
 

      (๒) งานที่จดสิทธิบัตร ๑ งาน ๑๒  



 

                                                                                                    ๑๙                                                                                 
 

ประเภทงานวิชาการ หนวยนับ 
จํานวนหนวย

ชั่วโมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา 

หมายเหต ุ

      (๓) งานที่จดอนุสิทธิบัตร ๑ งาน ๘  
      (๔) งานที่จดลิขสิทธิ์ ๑ งาน  ๘  
๘) การเสนอผลงานในประเทศ ๑ เรื่อง ๑ คิดภาระงานตอ

สัปดาหตอเรื่อง 
๙) การเสนอผลงานในตางประเทศ ๑ เรื่อง ๒ คิดภาระงานตอ

สัปดาหตอเรื่อง 
 

          หมายเหต ุ งานในขอ ๑) - ๕) ที่มีผูเขียนหลายคน ใหแบงภาระงานตามสัดสวนของการทํางาน 
 
๔.๔ การคิดภาระงานดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเภทงาน หนวยนับ 
จํานวนหนวย

ชั่วโมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา 

หมายเหต ุ

๑)  งานตรวจสอบเครื่องมือวิจัยหรือใหสมัภาษณ
ประกอบการวิจัย 

๑ เรื่อง ๒ คิดภาระงาน
ตลอดภาคการ 
ศึกษา ไมเกิน ๖ 
หนวยช่ัวโมงตอ
สัปดาห 

๒) แสดงพระธรรมเทศนา/ปาฐกถา/บรรยาย/งานสอน
ภายนอก ที่ไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

๑ ชั่วโมง
บรรยาย 

๑ 

๓) ที่ปรกึษางานวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ๑ เรื่อง ๓ 
๔) โครงการบริการวิชาการของหนวยงานหรือการบรกิาร
วิชาการอื่นๆ นอกหนวยงาน 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
หรือคณะเปนผูกําหนดหนวย

ภาระงาน 
๕) การเปนผูรับผิดชอบโครงการ/เปนกรรมการในงาน
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

๑ ครั้ง/
เรื่อง 

๒ 

๖) การเปนผูมีสวนรวมในการทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรมใน
รูปแบบตางๆ  

๑ ครั้ง/
เรื่อง 

๑ 

 
๔.๕ การคิดภาระงานดานบริหาร  
 

ตําแหนง 
จํานวนหนวยชั่วโมง/
สัปดาห/ภาคการศึกษา 

หมายเหต ุ

๑) หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา ๘  
๒)  ผูชวยอธิการบดี/รองคณบดี/รอง
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย/
สวนงานเทียบเทา 

๑๒ ใหยกเวนภาระงานที่เปน
ผลงานวิชาการแบบปเวนป 



  

      ๒๐                                                                                  
 

ตําแหนง 
จํานวนหนวยชั่วโมง/
สัปดาห/ภาคการศึกษา 

หมายเหต ุ

๓) รองอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานกั/ศูนย/วิทยาลัย/สวนงาน
เทียบเทา 

๒๔ 
 

ใหยกเวนภาระงานที่เปน
ผลงานวิชาการ 

๔) อธิการบด ี ๓๕  
 
๔.๖ การคิดภาระงานดานอื่นๆ 

 

ประเภทงาน หนวยนับ 
จํานวนหนวยชั่วโมง/
สัปดาห/ภาคการศึกษา 

หมายเหต ุ

๑)  งานสวนกิจการนิสิต/ที่ปรึกษา
กิจกรรมนิสิต แบบประจํา 

๑ กลุม/
ชมรม 

๓ จัดเวลาใหคําแนะนํา/รวม
กิจกรรมนสิิตเฉลี่ยไมนอย
กวา ๓ หนวยช่ัวโมงตอ
สัปดาหตลอดภาคการศึกษา 

๒)  อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 
เฉพาะกิจ 

 

๑ ครั้ง/
เรื่อง 

๑ 
 

คิดภาระงานไมเกิน ๓ 
หนวยช่ัวโมงตอสปัดาห 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๕  
คํานิยาม รปูแบบ ลักษณะการเผยแพร 
และเกณฑคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

  
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๑๖ กําหนดใหใชคํานิยาม รูปแบบ และ
ลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คํานิยาม รูปแบบ และลักษณะการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ซึ่งประกาศใชเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙ สวนคุณภาพของผลงานทางวิชาการแตละระดับ ให
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑคุณภาพผลงานทางวิชาการและลักษณะของผลงานทางวิชาการ ซึ่ง
ประกาศใชเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

๕.๑ เอกสารประกอบการสอน 
 

คํานิยาม เอกสารหรืออุปกรณที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่
สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ 

รูปแบบ เปนเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่สอบ ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย 
(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็ได เชน รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) 
แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน 

การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 
    ๑) การเผยแพรดวยวิธีการตีพิมพเปนรูปเลม โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดยการ
ถายสําเนาและเย็บเปนรูปเลม  
    ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การเผยแพรในรูปแบบของซีดีรอม 
    ทั้งนี้ เอกสารประกอบการสอนตองใชประกอบการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่ง
ภาคการศึกษา 

 
 



  

     ๒๒                                                                                  
 

๕.๒ เอกสารคําสอน 
 

คํานิยาม เอกสารคําบรรยายหรืออุปกรณที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่
สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ และมีความสมบูรณมากกวา
เอกสารประกอบการสอน 

รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่สอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้น เชน รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวของ แผนภูมิ (chart) 
แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการอธิบายภาพ 
แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและขอมูลและบรรณานุกรม
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 
    ๑) การเผยแพรดวยวิธีการตีพิมพเปนรูปเลม โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดยการ
ถายสําเนาและเย็บเปนรูปเลม  
    ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การเผยแพรในรูปแบบของซีดีรอม 
    ทั้งนี้ เอกสารคําสอนตองใชประกอบการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาค
การศึกษา 

 
 

๕.๓ หนังสือ 
 

คํานิยาม เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นอยางเปนระบบ มีการจัดลําดับเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระเปน
ระบบ มีความสอดคลองกลมกลืนกันตั้งแตตนจนจบ มีเนื้อหาสาระวาดวยแนวคิด ทฤษฎี 
หรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆ มีเนื้อหาสาระเพื่อเสริมสรางความรู 
ความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ใชประกอบการศึกษา
คนควาวิจัยในระดับอุดมศึกษาไดครอบคลุมขอบขายเนื้อหาสาระของวิชาในหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนอยูในมหาวิทยาลัย โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตาม
ขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตองนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  

รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ มีการแบงเนื้อหาเปนบทหรือเปนตอน
อยางชัดเจน การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป การอางอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 
    ๑) การเผยแพรดวยวิธีการตีพิมพเปนรูปเลม โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดยการ
ถายสําเนาและเย็บเปนรูปเลม  
    ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การเผยแพรในรูปแบบของซีดีรอม โดย
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวาง นอกเหนือจากการใชประกอบการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
    ทั้งนี้ หนังสือนั้นตองไดรับการตรวจสอบรับรองคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญใน
ดานนั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และหนังสือนั้นตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไม
นอยกวาสี่เดือน 
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๕.๔ ตํารา 
 

คํานิยาม เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นอยางเปนระบบ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมขอบขายเนื้อหาสาระ
ของวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนอยูในมหาวิทยาลัย หรือครอบคลุมเนื้อหา
สาระบางสวนของวิชานั้นๆ ที่มีการเปดสอนในมหาวิทยาลัย มีการจัดลําดับเนื้อหาสาระเปน
ระบบ มีความสอดคลองกลมกลืนกันตั้งแตตนจนจบ มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณตามขอบขาย
ของรายวิชานั้นๆ 

รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ แบงเนื้อหาเปนบทหรือเปนตอนอยาง
ชัดเจน มีการอธิบายหรือการวิเคราะหเนื้อหา การสรุป และอาจมีคําถามทายบท มีการ
อางอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 
     ๑) การเผยแพรดวยวิธีการตีพิมพเปนรูปเลม โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดยการ
ถายสําเนาและเย็บเปนรูปเลม  
     ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การเผยแพรในรูปแบบของซีดีรอม โดย
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวาง นอกเหนือจากการใชในการเรียน    
การสอนวิชานั้นๆ ในหลักสูตรนั้นๆ   
     ทั้งนี้ ตํารานั้นตองไดรับการตรวจสอบรับรองคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และตํารานั้นตองไดรับการใชประกอบการเรียนการ
สอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา 

 
๕.๕ งานวิจัย 
 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เขียนข้ึนโดยกระบวนการศึกษาคนควาอยางมีระบบ มีวัตถุประสงคและ
ระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจน มีขอคนพบที่เปนองคความรูใหมหรือใหคําตอบปญหาการวิจัยที่
ชัดเจน รวมทั้งมีขอสรุปที่จะทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริง 

รูปแบบ เปนรูปเลมสมบูรณประกอบดวยสวนสําคัญ เชน บทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ เนื้อหาที่แบงเปนบท วัตถุประสงค การสํารวจเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุปและใหขอเสนอแนะ การอางอิง
และบรรณานุกรมตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสวนประกอบอื่นๆ ตามความ
จําเปน 

การเผยแพร การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
    ๑) เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ ในวารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มีกําหนดเผยแพรอยางแนนอน
ชัดเจน 
    ๒) เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
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    ๓) นําเสนอเปนบทความวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการไดมีการบรรณาธิการและตีพิมพเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
    ๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไป
ยังวงวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่ เกี่ยวของในประเทศและ
ตางประเทศอยางกวางขวาง 

 
๕.๖ งานแปล 
 

คํานิยาม งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร 
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อไดนํามา
แปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่เห็นไดประจักษชัด เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่นๆ  
 

การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 
    ๑) การเผยแพรดวยวิธีการตีพิมพเปนรูปเลม โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดยการ
ถายสําเนาและเย็บเปนรูปเลม  
    ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การเผยแพรในรูปแบบของซีดีรอม โดย
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวาง 
    ทั้งนี้ งานแปลนั้นตองไดรับการตรวจสอบรับรองคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญใน
ดานนั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และงานแปลนั้นตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนมาแลว
ไมนอยกวาสี่เดือน 

 
๕.๗ บทความทางวิชาการ 

 

คํานิยาม 
 

งานเขียนที่มีการตั้งชื่อเรื่องพรอมกับกําหนดประเด็นที่จะนําเสนออยางชัดเจน มีการกําหนด
ขอบขายเนื้อหาและจัดลําดับเนื้อหาสอดคลองกันตั้งแตตนจนจบ มีการวิเคราะหประเด็น
ดังกลาวตามหลักวิชาการ พรอมกับอางขอมูลจากแหลงที่นาเชื่อถือสนับสนุน มีการนําเสนอ
ทรรศนะของผูเขียนพรอมกับวิเคราะหสรุปประเด็นอยางเปนระบบจนสามารถทําใหได
บทสรุปเกิดองคความรูใหมหรือใหคําตอบตอประเด็นนั้นไดอยางชัดเจน  

รูปแบบ 
 

เปนบทความทางวิชาการที่มีความยาวเฉพาะเนื้อหาไมนอยกวา ๗ หนากระดาษ A4 แตไม
เกิน ๓๐ หนากระดาษ A4  มีชื่อเรื่อง (Title) มีหัวขอยอยเปนกรอบในการนําเสนอ 
(Subtitle) มีการอ างอิ งแหล งขอมูลตามความจําเปน (Reference) ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และมีบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 

การเผยแพร การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
    ๑) ตีพิมพเผยแพรเปนรูปเลมในวารสารทางวิชาการที่นาเชื่อถือ หรือเผยแพรในวารสาร
ทางวิชาการนั้นในรูปสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
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    ๒) เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือนั้นแลว 
    ๓) เผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ของการประชุมทาง
วิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความตางๆ ในการนําเสนอนั้นแลว 

 
๕.๘ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา 
งานวิจัย งานแปลหรือบทความทางวิชาการ แตเปนสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค เชน การ
ประดิษฐเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน งานศิลปะที่เปนภาพถายหรือภาพเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนหรือใชเปนเครื่องมือในการบริหารองคกร  

รูปแบบ รูปแบบผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ดังนี้ 
    ๑) อาจจัดทําไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบ
เสียง 
    ๒) จัดทําเปนเอกสารแสดงคําอธิบายหรือชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น 
    ๓) กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชิงปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจนหรือ
แสดงหลักฐานเปนรายละเอียด ใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย 

การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 
    ๑) การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดยการถายสําเนาและ
เย็บเปนรูปเลมหรือทําในรูปแบบอื่นๆ 
    ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปแบบของ
ซีดีรอม  
    ๓) การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย  
    การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการ
สอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น ทั้งนี้ ผลงานนั้นตองไดรับการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
โดยผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และตองไดรับการเผยแพรสู
สาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
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๕.๙ เกณฑกําหนดคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
 

ประเภท 
ลักษณะของผลงานทางวิชาการจําแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเดน 
๑)  
ตํารา 

เปนตําราที่ มี รู ปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยลั ยกํ าหนด มี
เนื้อหาสาระและการใชภาษา 
ถูกตองทันสมัยสามารถนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนใน
ระดับมหาวิทยาลัยได 

เปนตําราที่มีรูปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยลัยกําหนด มี
เนื้ อหาสาระและการใช
ภ า ษ า  ถู ก ต อ ง ทั น ส มั ย
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช
ประกอบการเรียนการสอน
ในระดับมหาวิทยาลัยได 

เปนตําราที่มีรูปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยลัยกําหนด มี
เนื้อหาสาระทางวิชาการ
ถูกตองสมบูรณ มีความ
ทันสมัยทั้งทางทฤษฎี และ
หรือปฏิบัติการใชภาษา
ถูกต อ ง  เป นตํ า ร าที่ ให
คว าม รู ให ม  ๆ  ซึ่ ง เ ป น
ประโยชนทางดานวิชาการ
เปนอันมาก และเปนที่
ยอมรับของผูที่อยูสาขา
วิชาชีพเดียวกัน สามารถ
นําไปใชประกอบการเรียน
ก า ร ส อ น  ใ น ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 

๒) 
ผลงานวิจัย 

เปนงานวิจัยที่มีรูปแบบตามที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด  มี
ความถูกตอง เหมาะสมดาน
เทคนิค วิธีการและวิเคราะห 
ผล ง านวิ จั ยดั ง กล า วนํ า ไป
ประยุกตใชได มีการลงตีพิมพ
เ ผยแพร ต ามห ลั ก เ กณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

เปนงานวิจั ยที่ มี รู ปแบบ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
มีความถูกตองเหมาะสม
ดานเทคนิค วิธีการและ
วิเคราะห ผลงานวิจัยไมซ้ํา
กับเรื่องที่ทํามาแลว และ
เป นประ โยชนทา งด า น
วิชาการอยางกวางขวาง 
หรือผลงานวิจัยนั้นสามารถ
นําไปประยุกตใชไดอยาง
แพรหลาย ตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

เปนงานวิจัยที่มีรูปแบบ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
มีความถูกตองเหมาะสม
ดานเทคนิค วิธีการและ
วิเคราะห ผลงานวิจัยไมซ้ํา
กับเรื่องที่ทํามาแลว และมี
ลั ก ษณะ เ ป น ง านริ เ ริ่ ม
บุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง ทําให
เกิดความก าวหนาทาง
วิชาการ นั้นสามารถนําไป
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ไ ด อ ย า ง
กวางขวางและแพรหลาย
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ มีการลงตีพิมพ 
เผยแพรตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓)  
ผลงานทาง 
วิชาการใน 
ดานอื่นๆ 

เปนผลงานที่มีลักษณะตามที่
มหาวิทยาลั ยกํ าหนด เป น
ผลงานใหมหรือเปนงานนําสิ่งที่
มี อ ยู แ ล ว ม าป ร ะยุ ก ต ด ว ย

เป นผ ลง านที่ มี ลั ก ษณะ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เปนผลงานใหมที่ยังไมมีผูใด
ทํามากอน หรือเปนการนํา

เปนผลงานที่ มี ลั กษณะ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เปนผลงานใหมที่ยังไมมี
ผู ใดทํามากอน หรือเปน



 
 

                                                                                                                           ๒๗                                                                 
 

ประเภท 
ลักษณะของผลงานทางวิชาการจําแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเดน 
เทคนิคใหม ๆ โดยใชความรู
ความคิดมากพอสมควรและ
ผ ล ง า น นั้ น ไ ด ก อ ใ ห เ กิ ด
ประโยชนในดานใดดานหนึ่ง 
เชน ดานวิชาการหรือชวยให
เกิดการประหยัดในดานเวลา 
แรงงาน หรือดานทุนการผลิต 
ฯลฯ ตลอดจนมีผูนําผลงาน
ดังกลาวไปใชอยางแพรหลาย
พอสมควร 

สิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกต
ดวยเทคนิคใหม ๆ ซึ่งตองใช
ความรูความคิดทางวิชาการ
ระดับสูง  และผลงานนั้น
ตองเปนประโยชนอยางมาก
แกสั งคมทางดานใดดาน
ห นึ่ ง  ห รื อ ห ล า ย ด า น 
ตล อดจ นมี ผู นํ า ผ ล ง า น
ดั ง ก ล า ว ไ ป ใ ช อ ย า ง
แพรหลาย 

การนําสิ่ งที่มี อยูแลวมา
ประยุกตดวยเทคนิคใหม ๆ 
ที่ทันสมัย ที่ตองใชความรู
ความสามารถทางวิชาการ
ร ะดั บ สู ง  แล ะ ผ ล ง า น
ดั ง ก ล า ว ไ ด ก อ ใ ห เ กิ ด
ประ โยชน และมี คุณค า
อยางมากแกสั งคมหรือ
มนุษยชาติในดานใดดาน
ห นึ่ ง  ห รื อ ห ล า ย ด า น 
ตลอดจนมี ผู นํ าผล งาน
ดั ง ก ล า ว ไ ป ใ ช อ ย า ง
กวางขวางแพรหลายและ
เปนที่ยอมรับโดยทั่วกันใน
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

     ๒๘                                                                                  
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าดว้ยภาระงานของผูด้ํารงตําแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย และเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
ภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.  
๒๕๕๘” 
  ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
     “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตําแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
      “ภาระงาน” หมายความว่า งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
     “ตําแหน่งบริหารวิชาการ” หมายความว่า  ตําแหน่งผู้บริหารวิชาการระดับ
ต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 

หมวด  ๒ 
คณาจารย์ผู้ไม่ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการ 

 

  ข้อ ๔ ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ต้องมีภาระงาน ดังนี้ 
     ๔.๑ มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 
โดยมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา  
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    ๔.๒ มีภาระงานท่ีเป็นผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้ 
   (๑) งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่ง
รายการ หรือ 
   (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ 
   (๓) บทความทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ปีละสองรายการ 
 ข้อ ๕  ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีภาระงานดังต่อไปนี้ 
    ๕.๑ มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 
โดยมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา 
    ๕.๒ มีภาระงานท่ีเป็นผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้ 
    (๑) งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่ง
รายการ หรือ 
    (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ 
    (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเทียบได้กับงานวิจัยตามข้อ (๑) ปีละ
หนึ่งรายการ หรือ 
    (๔) บทความทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ปีละสองรายการ 
   ข้อ  ๖  ผู้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีภาระงานดังนี้ 
    ๖.๑ มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 
โดยมีภาระงานสอนท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา 
    ๖.๒ มีภาระงานท่ีเป็นผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้ 
    (๑) งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่ง
รายการ หรือ 
    (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ 
     (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเทียบไดก้ับงานวิจัยตามขอ้(๑) ปีละหนึ่ง
รายการ หรือ 
    (๔) บทความทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ปีละสองรายการ 
 
 
 



  

     ๓๔                                                                                  
 
 

   ข้อ  ๗  ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีภาระงานดังนี้ 
    ๗.๑ มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 
โดยมีภาระงานสอนท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบห้าของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา 
     ๗.๒ มีภาระงานท่ีเป็นผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้ 
    (๑) งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่ง
รายการ หรือ 
    (๒) ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละสองรายการ หรือ 
     (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเทียบได้กับงานวิจัยตามข้อ (๑) ปีละ
หนึ่งรายการ  
 
 

หมวด  ๓ 
คณาจารย์ผูด้ํารงตําแหน่งบริหารวชิาการ 

 

  ข้อ  ๘ ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการระดับ
ต่างๆ  ต้องมีภาระงานดังนี้ 
     ๘.๑ หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงานสอน
ท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา  
       ๘.๒ ผู้ช่วยอธิการบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงานสอน
ท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบห้าของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา      
    ๘.๓ คณบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า ให้มี
ภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงานสอนท้ังหมดไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา 
     นอกจากนี้ คณาจารย์ท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิชาการตามข้อ ๘.๑, ข้อ ๘.๒ 
และข้อ ๘.๓ ต้องมีภาระงานท่ีเป็นงานวิจัย ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปลหนังสือท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หนึ่งรายการแบบปีเว้นปี หรือมีบทความทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ 
    ๘.๔  รองอธิการบดี ให้มีภาระงานรวมไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 
 
 
 



                                                                                                             ๓๕                                                                 
 

 

  ข้อ  ๙ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหาร
วิชาการระดับต่างๆ ต้องมีภาระงานดังนี้ 
    ๙.๑  หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่า ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงาน
สอนท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบห้าของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา และมีงานวิจัย ตํารา หนังสือ งาน
แปลตํารา  หรืองานแปลหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ 
หรือมีบทความทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละสองรายการ 
    ๙.๒ ผู้ช่วยอธิการบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงานสอน
ท้ังหมดไม่น้อยกวา่รอ้ยละหา้สิบของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา และมีงานวิจัย ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา  
หรืองานแปลหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือมี
บทความทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละสองรายการ  
      ๙.๓ คณบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า ให้มี
ภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบหา้หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาหต์่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ีสิบห้าของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา และมีงานวิจัย ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปล
หนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หนึ่งรายการ แบบปีเว้นปี หรือมีบทความ
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ 
    ๙.๔  รองอธิการบดี ให้มีภาระงานรวมไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  
   ข้อ  ๑๐  ผู้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหาร
วิชาการระดับต่างๆ ต้องมีภาระงานดังนี้ 
    ๑๐.๑  หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่า ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงาน
สอนท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบห้าของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา และมีงานวิจัย ตํารา หนังสือ งาน
แปลตํารา หรืองานแปลหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ  
    ๑๐.๒ ผู้ช่วยอธิการบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่า ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงาน
สอนท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา และมีงานวิจัย ตํารา หนังสือ งานแปล
ตํารา หรืองานแปลหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ  
      ๑๐.๓ คณบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า ให้มี
ภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบหา้หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาหต์่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ีสิบห้าของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา และมีงานวิจัย ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปล
หนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หนึ่งรายการ แบบปีเว้นปี 
    ๑๐.๔  รองอธิการบดี  ให้มีภาระงานรวมไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  



  

     ๓๖                                                                                  
 
 

  ข้อ  ๑๑  ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ และได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการ
ระดับต่างๆ ต้องมีภาระงานดังนี้ 
    ๑๑.๑  หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่า ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงาน
สอนท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา และมีงานวิจัย ตํารา หรือหนังสือท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือมีผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนซึ่งเทียบได้กับงานวิจัย ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่ง
รายการ 
   ๑๑.๒ ผู้ช่วยอธิการบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนมีฐานะเทียบเท่า 
ให้มีภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงานสอน
ท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบห้าของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา และมีงานวิจัย ตํารา หรือหนังสือท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือมีผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน
ซึ่งเทียบได้กับงานวิจัย ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปีละหนึ่งรายการ 
      ๑๑.๓ คณบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารวิชาการอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า ให้มี
ภาระงานไม่น้อยกว่าสามสิบหา้หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาหต์่อภาคการศึกษา โดยมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ีสิบของภาระงานท้ังหมดขั้นต่ํา และมีงานวิจัย ตํารา หรือหนังสือท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หนึ่งรายการ แบบปีเว้นปี หรือมีผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งเทียบได้กับ
งานวิจัย ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หนึ่งรายการ แบบปีเว้นปี 
    ๑๑.๔ รองอธิการบดี ให้มีภาระงานรวมไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  
   ข้อ  ๑๒ คณาจารย์ผู้ดํารงตําแหนง่อธกิารบด ีให้ยกเว้นภาระงานตามข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ 
หรือ ข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๑๓ ในการสอนแต่ละรายวิชา ให้คณาจารย์ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการในแต่ละรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
นอกจากนี้ ต้องจัดช่ัวโมงให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตอย่างน้อยสองหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
   ข้อ ๑๔  ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นงานวิจัย ตํารา หนังสือ งานแปลตํารา หรืองานแปล
หนังสือ แต่ละรายการอาจเป็นผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการแต่ผู้เดียว หรือเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่น
ก็ได้ กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่น  ผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการนั้นต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ 
  ข้อ  ๑๕  การคิดภาระงานของคณาจารย์ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
        ข้อ  ๑๖  คํานิยาม รูปแบบ และลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ส่วนคุณภาพของผลงานทางวิชาการแต่ละระดับ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเรื่อง เกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการและลักษณะของผลงานทางวิชาการ ๒๕๔๓ 
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  ข้อ  ๑๗  ให้คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินคุณภาพของผลงาน
ทางวิชาการ 
 ข้อ  ๑๘  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลวินิจฉัยแล้วเสนอธิการบดีวินิจฉัยถือเป็นท่ีสุด 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี    ๑๔    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                           
                                                              (พระธรรมสุธี) 
                นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธกีารคิดภาระงานของคณาจารย 
 
 

เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๑๕ แหงขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย            
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงใหประกาศใชหลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย 
ดังนี้ 

 
 ๑. ภาระงานสอน 

 ๑.๑ ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 
  ๑.๑.๑ การสอนแบบบรรยายให ๑ หนวยกิตบรรยายเทากับ ๔ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
  ๑.๑.๒ การสอนแบบปฏิบัติการ ๑ หนวยกิต ใหคิด ดังนี้ 

๑) กรณีที่เปนวิชาที่สอน ๒ หนวยชั่วโมง ใหคิด ๕.๕ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 

๒) กรณีที่เปนวิชาที่สอน ๓ หนวยชั่วโมง ใหคิด ๖.๕ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๑.๒ ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๑.๒.๑ การสอนแบบบรรยายให ๑ หนวยกิตบรรยายเทากับ ๖ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
  ๑.๒.๒ การสอนแบบปฏิบัติการ ๑ หนวยกิต ใหคิด ดังนี้ 

๑) กรณีที่เปนวิชาที่สอน ๒ หนวยชั่วโมง ใหคิด ๗.๕ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 

๒) กรณีที่เปนวิชาที่สอน ๓ หนวยชั่วโมง ใหคิด ๘.๕ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๑.๓ ภาระงานสอนตามขอ ๑.๑ และขอ ๑.๒ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ การสอนแบบบรรยายในระดับปริญญาตรี ซึ่งเทียบไว ๔ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห
ครอบคลุมภาระงานในการเตรียมการสอน ๒ หนวยชั่วโมง การบรรยาย ๑ หนวยชั่วโมง และการตรวจงาน
นิสิต ๑ หนวยชั่วโมง  
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  ๑.๓.๒ การสอนแบบปฏิบัติการในระดับปริญญาตรี  
    ๑) การสอนแบบปฏิบัติการในระดับปริญญาตรี ซ่ึงเทียบไว ๕.๕ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาห ครอบคลุมภาระงานในการเตรียมการสอน ๒.๕ หนวยชั่วโมง การสอนปฏิบัติ ๒ หนวยชั่วโมง และ
การตรวจงานนิสิต ๑ หนวยชั่วโมง  
   ๒) การสอนแบบปฏิบัติการในระดับปริญญาตรี ซึ่งเทียบไว ๖.๕ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาห ครอบคลุมภาระงานในการเตรียมการสอน ๒.๕ หนวยชั่วโมง การสอนปฏิบัติ ๓ หนวยชั่วโมง และ
การตรวจงานนิสิต ๑ หนวยชั่วโมง 
  ๑.๓.๓ การสอนแบบบรรยายในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเทียบไว ๖ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาหครอบคลุมภาระงานในการเตรียมการสอน ๔ หนวยชั่วโมง การบรรยาย ๑ หนวยชั่วโมง และการ
ตรวจงานนิสิต ๑ หนวยชั่วโมง  
  ๑.๓.๔ การสอนแบบปฏิบัติการในระดับบัณฑิตศึกษา 
   ๑) การสอนแบบปฏิบัติการในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเทียบไว ๗.๕ หนวยชั่วโมง
ตอสัปดาห ครอบคลุมภาระงานในการเตรียมการสอน ๔ หนวยชั่วโมง การสอนปฏิบัติ ๒ หนวยชั่วโมง และ
การตรวจงานนิสิต ๑.๕ หนวยชั่วโมง  
   ๒) การสอนแบบปฏิบัติการในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเทียบไว ๘.๕ หนวยชั่วโมง
ตอสัปดาห ครอบคลุมภาระงานในการเตรียมการสอน ๔ หนวยชั่วโมง การสอนปฏิบัติ ๓ หนวยชั่วโมง และ
การตรวจงานนิสิต ๑.๕ หนวยชั่วโมง 
  ๑.๓.๕ การสอนระดับปริญญาตรี สําหรับการบรรยายในสวนที่มีนิสิตเกินกวา ๕๐ รูป/
คน และสําหรับภาคปฏิบัติในสวนที่มีนิสิตเกินกวา ๒๕ รูป/คน ใหคิดภาระงานในสวนการตรวจงานนิสิตเพิ่ม
ตามสัดสวนของนิสิตที่ลงทะเบียนจริง 
  ๑.๓.๖ การสอนระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับการบรรยายในสวนที่มีนิสิตเกินกวา ๒๐ รูป/
คน และสําหรับการปฏิบัติการในสวนที่มีนิสิตเกินกวา ๑๐ รูป/คน ใหคิดภาระงานในสวนการตรวจงานนิสิต
เพิ่มตามสัดสวนของนิสิตลงทะเบียนจริง 
 ๑.๔ ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาภาควิชา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือคณะ อาจกําหนดวิธีคิดภาระงานสอนแตกตางไปจากภาระ
งานสอนที่กําหนดไว ในขอ ๑.๑ หรือขอ ๑.๒ หรือขอ ๑.๓ ก็ได 
 ๑.๕ การสอนนิสิตที่มีการแบงกลุมนิสิตตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหคิดภาระงานสอน
แยกตามกลุมและเวลาที่มีงานสอนจริง 
 ๑.๖ การสอนที่มีอาจารยรวมสอนเปนทีมและรวมสอนทุกครั้ง ใหอาจารยแตละคนที่รวมสอน
จริงมีภาระงานสอนในวิชานั้นเต็มตามจํานวนภาระงานสอนครั้งนั้นๆ ตลอดจนการสอนรายวิชาสัมมนา  
การพิจารณาภาระงานสอน ใหอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือคณะ 
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 ๑.๗ การสอนรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษ กําหนดปริมาณภาระงานเทียบเทา ดังนี้ 
  ๑.๗.๑ ภาระงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ไดแก 
   ๑) วิชาการฝกประสบการณภาคสนามหรือสัมมนา ใหคิดคํานวณภาระงานตาม
ลักษณะของงานและเวลาที่ปฏิบัติจริง ใหอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือคณะ 
   ๒) วิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือโครงงาน 
    (๑) ประธานคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาวิชาการศึกษาคนควาอิสระ ๑ เรื่อง 
เทียบเทาไมเกิน ๓ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  ทั้งนี้ ใหนับภาระงานไดไมเกิน ๑ ภาค
การศึกษา 
    (๒) อาจารยที่ปรึกษารวม ใหคิดภาระงานเทียบเทาไมเกิน ๒ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาห  ทั้งนี้ ใหนับภาระงานไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา 
    (๓) กรณีที่มีอาจารยที่ปรึกษารวมมากกวา ๑ คน ใหคิดสัดสวนภาระงานตาม
จํานวนอาจารยที่ปรึกษารวม 
  ๑.๗.๒ ภาระงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก 
   ๑) งานควบคุมวิทยานิพนธและงานสารนิพนธ สามารถนับเปนภาระงานไดไมเกิน 
๒๕ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
    (๑) งานที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ใหคํานวณภาระ
งาน ๕ หนวยชั่วโมงตอ ๑ เรื่องตอสัปดาหตอภาคการศึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษาหลัก ทั้งนี้ ในระดับ
ปริญญาโท วิทยานิพนธแตละเรื่องใหนับภาระงานไดไมเกิน ๓ ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน และในระดับ
ปริญญาเอก แบบ ๑ ใหนับภาระงานไดไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน แบบ ๒ ใหนับภาระงานไดไม
เกิน ๕ ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน โดยเริ่มนับตั้งแตภาคการศึกษาที่นิสิตไดรับอนุมัติใหดําเนินการทํา
วิทยานิพนธได 
    ในกรณีที่เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ใหคิดภาระเทียบเทา ๒ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาห 
    (๒) งานที่ปรึกษาสารนิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษาหลักให
คํานวณภาระงาน ๓ หนวยชั่วโมงตอ ๑ เรื่องตอสัปดาหตอภาคการศึกษา ทั้งนี้ แตละเรื่องใหนับภาระงานได 
๑ ภาคการศึกษา โดยเร่ิมนับตั้งแตภาคการศึกษาที่นิสิตไดรับอนุมัติใหดําเนินการทํางานสารนิพนธได 
    ในกรณีที่เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ใหคิดภาระเทียบเทา ๑ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาห 
   ๒) กรรมการสอบปากเปลาตอนิสิต ๑ คน คิดคํานวณภาระงานเทียบเทา ๓ หนวย
ชั่วโมงตอกรรมการตอเรื่อง สามารถนับภาระงานไดไมเกิน ๑๕ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
   ๓) กรรมการออกและตรวจขอสอบขอเขียนการสอบประมวลความรูหรือการสอบ
วัดคุณสมบัติ คิดคํานวณภาระงานเทียบเทา ๑ หนวยชั่วโมง 
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   ๔) วิชาการฝกประสบการณภาคสนามหรือสัมมนา ใหคิดคํานวณภาระงานตาม
ลักษณะของงานและเวลาที่ปฏิบัติจริง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือคณะ 
   ๕) วิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือโครงงานใหคิดคํานวณภาระงานการเปนที่
ปรึกษาโครงงาน ๑ เรื่องเทียบเทา ๓ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา ทั้งนี้ ใหนับภาระงานไดไม
เกิน ๑ ภาคการศึกษา 
 
 ๒. ภาระงานวจิัย 

 ภาระงานในการทําวิจัย ใหคิดภาระงาน ดังนี้ 
 ๒.๑ จํานวนเงินทุนวิจัย 
  ๒.๑.๑ จํานวนเงินที่ไดรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาทตอป ใหคิดภาระงานเทียบเทา ๔ 
หนวยชั่วโมงตอสัปดาห  
   ๒.๑.๒ จํานวนเงินที่ไดรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป แตไมถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป  
ใหคิดภาระงานเทียบเทา ๘ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห  
   ๒.๑.๓ จํานวนเงินที่ไดรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอปขึ้นไป ใหคิดภาระงานเทียบเทา 
๑๒ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
 ๒.๒ การแบงสัดสวนผลงานวิจัย 
  ๒.๒.๑ กรณีที่โครงการวิจัยใดมีผูรวมวิจัยหลายคน ใหแบงสัดสวนตามภาระงานที่ปฏิบัติ
จริง โดยตองมีเอกสารรับรองซ่ึงกันและกัน เวนแตหัวหนาโครงการวิจัยใหคิดภาระงานเต็ม 
  ๒.๓.๒ กรณีที่ไมไดแบงงานเปนลายลักษณอักษร คิดภาระงานใหหัวหนาโครงงานวิจัย 
รอยละ ๖๐ ใหผูรวมงานรอยละ ๔๐ โดยแบงใหเปนสัดสวนกระจายไปตามจํานวนผูรวมงานเทาๆ กัน 
  ๒.๒.๓ กรณีที่ผูวิจัยไดรับทุนวิจัยหลายโครงการ ใหสามารถนําไปนับภาระงานไดทุก
โครงการ 
 ๒.๓ การนับระยะเวลาของโครงงานวิจัย 
  กรณีโครงงานวิจัยมีระยะเวลาเริ่มตนในสัญญาอยูระหวางภาคการศึกษา และมี
ระยะเวลาเริ่มตนของสัญญานอยกวาครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษานั้น ใหนับภาระงานในภาคการศึกษาถัดไป 
 ๒.๔ การเผยแพรผลงานวิจัย 
  ๒.๔.๑ การเผยแพรระดับชาติ 
   ๑) รูปแบบ Proceedings ที่มี Peer Review คิดภาระงานเทียบเทา ๔ ช่ัวโมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษาตอเรื่อง 
   ๒) บทความวิจัย (Research Article) คิดภาระงานเทียบเทา ๘ ชั่วโมงตอสัปดาห
ตอภาคการศึกษาตอเรื่อง 



     ๔๒                                                                                  
 
 

  ๒.๔.๒ การเผยแพรระดับนานาชาติ 
   ๑) รูปแบบ Proceedings ที่มี Peer Review คิดภาระงานเทียบเทา ๘ ช่ัวโมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษาตอเรื่อง 
   ๒) บทความวิจัย (Research Article) คิดภาระงานเทียบเทา ๑๒ ชั่วโมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษาตอเรื่อง 
 

 ๓. ภาระงานดานวชิาการอืน่ 

 ภาระงานดานวิชาการอื่น ไดแก การเขียนตํารา เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน 
บทความทางวิชาการ การผลิตสื่อการสอน งานสิ่งประดิษฐ การออกแบบหรืองานสรางสรรค หรือผลงาน
วิชาการอื่นๆ ซึ่งเผยแพรหรือจัดทําเสร็จแลวในปนั้น มีวิธีคิดภาระงาน ดังนี้ 
   ๓.๑ ตําราหรือเอกสารคําสอน คิดภาระงานเทียบเทา ๓ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา ไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาภาควิชา 
   ๓.๒ เอกสารประกอบการสอน คิดภาระงานเทียบเทา ๒ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา ไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาภาควิชา 
   ๓.๓ งานในขอ ๓.๑ และ ๓.๒ ที่ไดรับรางวัล คิดภาระงานเทียบเทา ๘ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษา ไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนา
ภาควิชา 
   ๓.๔ บทความทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับวามีเนื้อหาถูกตองทางวิชาการและไดเผยแพรใน
วารสารระดับชาติของสาขาวิชานั้นๆ ๑ บทความ คิดภาระงานเทียบเทา ๓ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
   ๓.๕ บทความทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับวามีเนื้อหาถูกตองทางวิชาการและไดพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติของสาขาวิชานั้นๆ ๑ บทความ คิดภาระงานเทียบเทา ๔ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษา 
   ๓.๖ งานตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕ ที่มีผูเขียนรวมกนัหลายคนใหแบงภาระงานตามสัดสวนของ 
การทํางาน 
   ๓.๗ การผลิตสื่อการสอน ๑ เรื่อง คิดภาระงานเทียบเทา ๓ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค 
การศึกษา 
   ๓.๘ งานสิ่งประดิษฐ การออกแบบ หรืองานสรางสรรค คิดภาระงาน ดังนี้ 
  ๓.๘.๑ งานสิ่งประดิษฐ การออกแบบ หรืองานสรางสรรค คิดภาระงาน ๑ งาน เทียบเทา 
๘ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
  ๓.๘.๒ สิทธิบัตร คิดภาระงาน ๑ งาน เทียบเทา ๑๒ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
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  ๓.๘.๓ อนุสิทธิบัตร คิดภาระงาน ๑ งาน เทียบเทา ๘ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
  ๓.๘.๔ ลิขสิทธิ์ คิดภาระงาน ๑ งานเทียบเทา ๘ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 
 
 
   “ลิขสิทธิ์” หมายถึง งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูป
แบบอยางใด 
   การคุมครองลิขสิทธิ์ไมครอบคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ 
หรือวิธีใช หรือแนวความคิด หลักการ หรือการคนพบตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   ๓.๙ การเสนอผลงานในประเทศ คิดภาระงานเทียบเทา ๑ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอเรื่อง  
   ๓.๑๐ การเสนอผลงานในตางประเทศ คิดภาระงานเทียบเทา ๒ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอ
เรื่อง 
 ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาภาควิชา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือคณะ อาจกําหนดใหอาจารยมีสัดสวนภาระงานมากหรือนอยกวาที่
กําหนดตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๑๐ 
 

 ๔. ภาระงานดานบริการวิชาการ 

 งานบริการวิชาการ คิดภาระงานตลอดภาคการศึกษาไมเกิน ๖ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห ดังนี้ 
  ๔.๑ งานตรวจสอบเครื่องมือวิจัย หรือใหสัมภาษณประกอบการวิจัย คิดภาระงานเทียบเทา ๒ 
หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
 ๔.๒ งานแสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถา บรรยาย หรืองานสอนภายนอกที่ไดรับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย ๑ หนวยชั่วโมงบรรยาย คิดภาระงานเทียบเทา ๑ หนวยชั่วโมง 
 ๔.๓ ที่ปรึกษางานวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ เรื่อง คิดภาระงานเทียบเทา ๓
หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
 ๔.๔ โครงการบริการวิชาการของหนวยงานหรือการบริการวิชาการอื่นๆ นอกหนวยงานให
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือคณะเปนผูกําหนดหนวยภาระงาน 
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 ๕. ภาระงานทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม 

 งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือเปนกรรมการในงาน
ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เปนไปเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ  ใหคิด
ภาระงานเทียบเทา  ๒ หนวยชั่วโมงตอครั้งตอเรื่อง สําหรับการเปนผูมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ คิดภาระงานเทียบเทา ๑ หนวยชั่วโมงตอครั้งตอเรื่อง และตลอดภาค
การศึกษาคิดไมเกิน ๖ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
 

 ๖. ภาระงานดานบริหาร 

 งานบริหาร ใหคิดภาระงาน ดังนี้ 
 ๖.๑ หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนงานอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาใหมีภาระงานไม
นอยกวาสามสิบหาหนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา คิดภาระงานเทียบเทา ๘ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาห 
      ๖.๒ ผูชวยอธิการบดี  รองคณบดี รองผูอํ านวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก               
รองผูอํานวยการศูนย รองผูอํานวยการวิทยาลัย หรือรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย  คิดภาระงานเทียบเทา ๑๒ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห       
ใหยกเวนภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการแบบปเวนป 
 ๖.๓ รองอธิการบดี  คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย  
ผูอํานวยการวิทยาลัย  หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย 
หรือวิทยาลัย คิดภาระงานเทียบเทา ๒๔ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห ใหยกเวนภาระงานที่เปนผลงานทาง
วิชาการ 
 ในกรณีดํารงตําแหนงไมครบรอบปการศึกษา ใหคิดสัดสวนของระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 
 

 ๗. ภาระงานดานอืน่ๆ 

 ภาระงานสวนกิจการนิสิต ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต โดยจัดเวลาใหคําแนะนํา
หรือรวมกิจกรรมนิสิตเฉลี่ยไมนอยกวา ๓ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษา คิดภาระงาน
เทียบเทา ๓ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตเฉพาะกิจ ใหคิดภาระงานเทียบเทา ๑ 
หนวยชั่วโมงตอครั้งตอเรื่อง คิดภาระงานเทียบเทาไมเกิน ๓ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
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๘.  ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป 
 

    ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (พระพรหมบัณฑติ,ศ.ดร.) 
 อธกิารบด ี
 ประธานสภาวิชาการ 
 มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 



 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง คํานิยาม รูปแบบ และลกัษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงใหประกาศใชคํานิยาม รูปแบบและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
ดังนี้ 

 

 ๑. เอกสารประกอบการสอน 
 

คํานิยาม เอกสารหรืออุปกรณที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ 

รูปแบบ เปนเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่สอบ ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็
ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่
เก่ียวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน 

การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 
    ๑) การเผยแพรดวยวิธีการตีพิมพเปนรูปเลม โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดย
การถายสําเนาและเย็บเปนรูปเลม  
    ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ เชน การเผยแพรในรูปแบบของซีดีรอม 
    ทั้งนี้ เอกสารประกอบการสอนตองใชประกอบการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวา
หนึ่งภาคการศึกษา 
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 ๒. เอกสารคําสอน 
 

คํานิยาม เอกสารคําบรรยายหรืออุปกรณที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่
สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ และมีความสมบูรณมากกวา
เอกสารประกอบการสอน 

รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่สอน ประกอบดวย แผนการสอน 
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้น เชน 
รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวของ แผนภูมิ 
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการ
อธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและขอมูล
และบรรณานุกรมตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 
    ๑) การเผยแพรดวยวิธีการตีพิมพเปนรูปเลม โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดย
การถายสําเนาและเย็บเปนรูปเลม  
    ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ เชน การเผยแพรในรูปแบบของซีดีรอม 
    ทั้งนี้ เอกสารคําสอนตองใชประกอบการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาค
การศึกษา 

 
 ๓. หนังสือ 
 

คํานิยาม เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นอยางเปนระบบ มีการจัดลําดับเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระ
เปนระบบ มีความสอดคลองกลมกลืนกันตั้งแตตนจนจบ มีเนื้อหาสาระวาดวยแนวคิด 
ทฤษฎี หรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆ มีเนื้อหาสาระเพื่อเสริมสราง
ความรู ความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ใชประกอบ
การศึกษาคนควาวิจัยในระดับอุดมศึกษาไดครอบคลุมขอบขายเนื้อหาสาระของวิชาใน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนอยูในมหาวิทยาลัย โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือ
เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตอง
นําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  

รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ มีการแบงเนื้อหาเปนบทหรือเปนตอน
อยางชัดเจน การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป การอางอิงและบรรณานุกรมตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 
    ๑) การเผยแพรดวยวิธีการตีพิมพเปนรูปเลม โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดย
การถายสําเนาและเย็บเปนรูปเลม  
    ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การเผยแพรในรูปแบบของซีดีรอม 
โดยการเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวาง นอกเหนือจากการใช



     ๔๘                                                                                  
 
 

ประกอบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
    ทั้งนี้ หนังสือนั้นตองไดรับการตรวจสอบรับรองคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ
ในดานนั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และหนังสือนั้นตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน
มาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

 
 ๔. ตํารา 
 

คํานิยาม เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นอยางเปนระบบ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมขอบขายเนื้อหา
สาระของวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนอยูในมหาวิทยาลัย หรือครอบคลุม
เนื้อหาสาระบางสวนของวิชานั้นๆ ที่มีการเปดสอนในมหาวิทยาลัย มีการจัดลําดับเนื้อหา
สาระเปนระบบ มีความสอดคลองกลมกลืนกันตั้งแตตนจนจบ มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณ
ตามขอบขายของรายวิชานั้นๆ 

รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ แบงเนื้อหาเปนบทหรือเปนตอนอยาง
ชัดเจน มีการอธิบายหรือการวิเคราะหเนื้อหา การสรุป และอาจมีคําถามทายบท มีการ
อางอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 
     ๑) การเผยแพรดวยวิธีการตีพิมพเปนรูปเลม โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดย
การถายสําเนาและเย็บเปนรูปเลม  
     ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การเผยแพรในรูปแบบของซีดีรอม 
โดยการเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวาง นอกเหนือจากการใชในการ
เรียน    การสอนวิชานั้นๆ ในหลักสูตรนั้นๆ   
     ทั้งนี้ ตํารานั้นตองไดรับการตรวจสอบรับรองคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และตํารานั้นตองไดรับการใชประกอบการเรียน
การสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา 

 
 ๕. งานวิจัย 
 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เขียนขึ้นโดยกระบวนการศึกษาคนควาอยางมีระบบ มีวัตถุประสงค
และระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจน มีขอคนพบที่เปนองคความรูใหมหรือใหคําตอบปญหาการ
วิจัยที่ชัดเจน รวมทั้งมีขอสรุปที่จะทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการ
นําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง 

รูปแบบ เปนรูปเลมสมบูรณประกอบดวยสวนสําคัญ เชน บทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ เนื้อหาที่แบงเปนบท วัตถุประสงค การสํารวจ
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ การอธิบายหรือการวิเคราะห  การสรุปและให
ขอเสนอแนะ การอางอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
สวนประกอบอื่นๆ ตามความจําเปน 



                                                                                                             ๔๙                                                                 
 

 

การเผยแพร การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
    ๑) เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้  ในวารสารทาง
วิชาการนั้น อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มีกําหนด
เผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
    ๒) เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
    ๓) นําเสนอเปนบทความวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการ ซ่ึงภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการไดมีการบรรณาธิการและตีพิมพเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
    ๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพร
ไปยังวงวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและ
ตางประเทศอยางกวางขวาง 

 
 ๖. งานแปล 
 

คํานิยาม งานแปลจากตัวงานตนแบบที่ เปน งานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขา
นั้นๆ ซึ่งเมื่อไดนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ เห็นได
ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษา
หนึ่ง 

รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่นๆ  
การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 

    ๑) การเผยแพรดวยวิธีการตีพิมพเปนรูปเลม โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดย
การถายสําเนาและเย็บเปนรูปเลม  
    ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การเผยแพรในรูปแบบของซีดีรอม 
โดยการเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวาง 
    ทั้งนี้ งานแปลนั้นตองไดรับการตรวจสอบรับรองคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ
ในดานนั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และงานแปลนั้นตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน
มาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

 
 
 
 



     ๕๐                                                                                  
 
 

 ๗. บทความทางวิชาการ 
 

คํานิยาม 
 

งานเขียนที่มีการตั้งชื่อเรื่องพรอมกับกําหนดประเด็นที่จะนําเสนออยางชัดเจน มีการ
กําหนดขอบขายเนื้อหาและจัดลําดับเนื้อหาสอดคลองกันตั้งแตตนจนจบ มีการวิเคราะห
ประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ พรอมกับอางขอมูลจากแหลงที่นาเชื่อถือสนับสนุน มี
การนําเสนอทรรศนะของผูเขียนพรอมกับวิเคราะหสรุปประเด็นอยางเปนระบบจน
สามารถทําใหไดบทสรุปเกิดองคความรูใหมหรือใหคําตอบตอประเด็นนั้นไดอยางชัดเจน  

รูปแบบ 
 

เปนบทความทางวิชาการที่มีความยาวเฉพาะเนื้อหาไมนอยกวา ๗ หนากระดาษ A4 แต
ไมเกิน ๓๐ หนากระดาษ A4  มีชื่อเรื่อง (Title) มีหัวขอยอยเปนกรอบในการนําเสนอ 
(Subtitle) มีการอางอิงแหลงขอมูลตามความจําเปน (Reference) ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และมีบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 

การเผยแพร การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
    ๑) ตีพิมพเผยแพรเปนรูปเลมในวารสารทางวิชาการที่นาเชื่อถือ หรือเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการนั้นในรูปสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอน
ชัดเจน 
    ๒) เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือนั้นแลว 
    ๓) เผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ของการประชุมทาง
วิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความตางๆ ในการนําเสนอนั้นแลว 

 
 ๘. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา 
งานวิจัย งานแปลหรือบทความทางวิชาการ แตเปนสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค เชน 
การประดิษฐเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน งานศิลปะที่เปนภาพถายหรือภาพเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนหรือใชเปนเครื่องมือในการบริหารองคกร  
 

รูปแบบ รูปแบบผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ดังนี้ 
    ๑) อาจจัดทําไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบ
เสียง 
    ๒) จัดทําเปนเอกสารแสดงคําอธิบายหรือชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น 
    ๓) กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชิงปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจน
หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียด ใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย 
 



                                                                                                             ๕๑                                                                 
 

 

การเผยแพร วิธีการเผยแพร ดังนี้ 
    ๑) การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดยการถายสําเนา
และเย็บเปนรูปเลมหรือทําในรูปแบบอื่นๆ 
    ๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปแบบของ
ซีดีรอม  
    ๓) การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย  
    การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการ
สอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น ทั้งนี้ ผลงานนั้นตองไดรับการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
โดยผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และตองไดรับการเผยแพร
สูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

 

 
๙. ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
  (พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.) 
 อธิการบดี 
 ประธานสภาวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 



 

 

 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง เกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการและลักษณะของผลงานทางวิชาการ 
 

 
เพ่ือให้การจําแนกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงให้ประกาศใช้เกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการและลักษณะของผลงานทางวิชาการ 
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่งบัดนี้เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ  ณ วันท่ี  ๑๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 

(พระราชวรมุนี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             ๕๓                                                                 
 

 

ลักษณะของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
แต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการตามมติของมหาวิทยาลัย 

 
 
๑.  เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรท่ีสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย มี

ลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับวิชาท่ีสอน ประกอบด้วย (๑) แผนการสอน (๒) หัวข้อคําบรรยาย 
(๓) หนังสือประกอบการเรียบเรียง เป็นต้น 

 

๒.  เอกสารคําสอน 
เอกสารคําบรรยายหรืออุปกรณ์ท่ีใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรท่ีสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย มี

เนื้อหาสาระคําสอนท่ีมีความสมบูรณ์มากกว่าเอกสารประกอบการสอน 
 

๓.  หนังสือ 
งานแต่งหรืองานเรียบเรียงอย่างมีระบบ เข้าปกเย็บเล่มเรียบเรียง มีสารบัญแบ่งหมวดหมู่ของ

เนื้อหาอย่างชัดเจน ครอบคลุมหลักวิชาการใดวิชาการหนึ่งซ่ึงสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์เป็นระเบียบและมีการเผยแพร่ 

 

๔.  ตํารา 
งานแต่งหรืองานเรียบเรียงอย่างมีระบบ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิขาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร

ท่ีสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อหาวิชาหรือ
ส่วนของวิชาท่ีตนเชี่ยวชาญ มีความทันสมัย จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเรียบร้อยและมีการเผยแพร่ 

 

๕.  งานวิจัย 
งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระเบียบ และมีความมุ่งหมายอย่างแน่นอน มีหลักการท่ีจะนําไปสู่

ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือมีหลักการท่ีจะนําวิชาการนั้น ๆ  มาประยุกต์ใช้ได้ รูปแบบการรายงาน
ผลการวิจัยมีลักษณะถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

๖.  งานแปล 
งานท่ีแปลจากต้นฉบับเดิมท่ีเป็นงานในภาษาอ่ืน สื่อความหมายได้ถูกต้องตรงตามความหมายเดิม 

รักษาอรรถรสเนื้อหา และลีลาการเขียนของต้นฉบับเดิมไว้ 
 

๗.  บทความทางวิชาการ 
เอกสารซ่ึงเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อ่ืนในลักษณะท่ีเป็นการวิเคราะห์

วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิดใหม่โดยยึดวิชาการนั้น ๆ เป็นพ้ืนฐาน 
 

๘.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ผลงานอย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา งานวิจัย งานแปล 

หรือบทความทางวิชาการ โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ท่ีมีคุณค่า อาจอยู่ในรูปแบบ
ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ หรือแถบเสียงก็ได้ ซ่ึงได้รับการพิสูจนรับรองแล้วว่ามีคุณค่าได้มาตรฐานทางวิชาการ 

 
 



     ๕๔                                                                                  
 

 

 
 
 

เกณฑ์กําหนดคุณภาพผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ขอกําหนดตําแหน่งวิชาการ 

 
 
 
 

ประเภท 
ลักษณะของผลงานทางวิชาการจําแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเด่น 
๑. ตํารา เป็นตําราท่ีมีรูปแบบตามท่ี

มหาวิทยาลัยลัยกําหนด มี
เนื้ อหาสาระและการใช้
ภ า ษ า  ถู ก ต้ อ ง ทั น ส มั ย
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช้
ประกอบการเรียนการสอน
ในระดับมหาวิทยาลัยได้ 

เ ป็นตํารา ท่ี มีรูปแบบตาม ท่ี
มหาวิทยาลั ยลั ย กําหนด มี
เนื้อหาสาระและการใช้ภาษา 
ถูกต้องทันสมัยสามารถนําไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนใน
ระดับมหาวิทยาลัยได้ 

เป็นตําราท่ีมีรูปแบบตามท่ี
มหาวิทยาลัยลัยกําหนด มี
เนื้ อหาสาระทางวิชาการ
ถูก ต้ อ งสม บู ร ณ์  มี คว าม
ทันสมัยท้ังทางทฤษฎี และ
ห รื อปฏิ บั ติ ก า ร ใ ช้ ภ าษา
ถูกต้อง เป็นตําราท่ีให้ความรู้
ให ม่  ๆ ซ่ึ ง เ ป็นประโยชน์
ทางด้านวิชาการเป็นอันมาก 
และเป็นท่ียอมรับของผู้ท่ีอยู่
ส า ข า วิ ช า ชี พ เ ดี ย ว กั น 
สามารถนําไปใช้ประกอบการ
เ รี ยนการสอน  ในระ ดับ
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

๒. ผลงาน 
     วิจัย 

เ ป็นงานวิ จั ย ท่ี มี รูปแบบ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
มีความถูกต้องเหมาะสม
ด้านเทคนิค วิ ธี การและ
วิ เ ค ร า ะ ห์  ผ ล ง า น วิ จั ย
ดังกล่าวนําไปประยุกต์ใช้ได้ 
มีการลงตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

เป็นงานวิจัยท่ีมีรูปแบบตามท่ี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด  มี
ความถูกต้องเหมาะสมด้าน
เทคนิค วิธีการและวิเคราะห์ 
ผลงานวิจัยไม่ซํ้ากับเรื่องท่ีทํา
มาแล้ว  และเ ป็นประโยชน์
ท า ง ด้ า น วิ ช า ก า ร อ ย่ า ง
กว้างขวาง หรือผลงานวิจัยนั้น
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้
อ ย่ า ง แ พ ร่ ห ล า ย  ต า ม
หลั ก เกณฑ์ ท่ีมหาวิ ทย าลั ย
กําหนด 

เ ป็ น ง านวิ จั ย ท่ี มี รู ป แ บบ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มี
ความถูกต้องเหมาะสมด้าน
เทคนิค วิธีการและวิเคราะห์ 
ผลงานวิจัยไม่ซํ้ากับเรื่องท่ีทํา
มาแล้ว และมีลักษณะเป็น
งานริเริ่มบุกเบิกท่ีมีคุณค่ายิ่ง 
ทําให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการ นั้นสามารถนําไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
กว้างขวางและแพร่หลายใน
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติ มีการลงตีพิมพ์ 
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 



                                                                                                             ๕๕                                                                 
 

 

ประเภท 
ลักษณะของผลงานทางวิชาการจําแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเด่น 
๓. ผลงาน

ทาง
วิชาการ
ในด้าน
อ่ืน ๆ 

เ ป็ น ผ ล ง าน ท่ี มี ลั กษณะ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เป็นผลงานใหม่หรือเป็นงาน
นําสิ่งท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์
ด้วยเทคนิคใหม่ ๆ โดยใช้
ค ว า ม รู้ ค ว า ม คิ ด ม า ก
พอสมควรและผลงานนั้นได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
ใ ด ด้ า น ห นึ่ ง  เ ช่ น  ด้ า น
วิชาการหรือช่วยให้เกิดการ
ป ร ะ ห ยั ด ใ น ด้ า น เ ว ล า 
แรงงาน หรือด้านทุนการ
ผลิต ฯลฯ ตลอดจนมีผู้นํา
ผลงานดังกล่าวไปใช้อย่าง
แพร่หลายพอสมควร 

เป็นผลงานท่ีมีลักษณะตามท่ี
มหาวิ ทยาลั ย กํ าหนด เ ป็น
ผลงานใหม่ท่ียังไม่มีผู้ใดทํามา
ก่อน หรือเป็นการนําสิ่งท่ีมีอยู่
แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค
ใ ห ม่  ๆ  ซ่ึ ง ต้ อ ง ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความคิดทางวิชาการระดับสูง 
แ ล ะ ผ ล ง า น นั้ น ต้ อ ง เ ป็ น
ประโยชน์อย่างมากแก่สังคม
ทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลาย
ด้าน ตลอดจนมีผู้นําผลงาน
ดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลาย 

เป็นผลงานท่ีมีลักษณะตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด เป็น
ผลงานใหม่ท่ียังไม่มีผู้ใดทํามา
ก่อน หรือเป็นการนําสิ่งท่ีมี
อ ยู่ แ ล้ ว ม าป ร ะยุ ก ต์ ด้ ว ย
เทคนิคใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย ท่ี
ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการระดับสูง และ
ผลงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์และมีคุณค่าอย่าง
มากแก่สังคมหรือมนุษยชาติ
ใน ด้ าน ใด ด้ านหนึ่ ง  หรื อ
หลายด้าน ตลอดจนมีผู้นํา
ผลงานดังกล่าวไปใช้อย่าง
กว้างขวางแพร่หลายและเป็น
ท่ี ย อ ม รั บ โ ด ย ท่ั ว กั น ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติ 
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