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ร่าง 

ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวชิาการของคณาจารย์ประจ า และนักวจิยั สายวชิาการ พ.ศ.๒๕๖๒ 

-------------------------------------------- 
  โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้การก าหนดมาตรฐานภาระงานและภาระงานขั้นต ่าของคณาจารย์
ประจ าและนกัวิจยั สายวิชาการ  
   อาศยัอ  านาจในมาตรา  ๖๙ และมาตรา ๗๐  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      
พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบขอ้  ๑๖  และขอ้ ๑๗ แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการบริหารงาน
บุคคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๙  อธิการบดีโดยขอ้เสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี      / ๒๕๖๒ เมื่อวนัท่ี        มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบใหอ้อกประกาศไวด้งัน้ี 
  ข้อ ๑ ประกาศน้ี เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยมาตรฐานภาระงานและ
ภาระงานขั้นต ่าของคณาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั สายวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ขอ้ ๒ ประกาศฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๓ ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบักบัส่วนงานตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าดว้ย
การจดัตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลยัท่ีมีคณาจารยป์ระจ า และนกัวิจยั สายวิชาการ ยกเวน้สถาบนั
เทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 
  ขอ้ ๔ บรรดาประกาศ ค  าสั่ง หรือมติท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีให้ใชค้วามในประกาศน้ี
แทน 
  ขอ้ ๕ ในประกาศน้ี 
  “มหาวิทยาลยั” หมายความว่า มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  “ก.บ.ค.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารบุคคล 
  “ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  “ผูบ้ริหาร” หมายความว่า ต  าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี คณบดี 
ผูอ้  านวยการส านัก สถาบนั หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน และให้
หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งรอง หรือ ผูช่้วยของผูด้  ารงต าแหน่งขา้งตน้ และหัวหน้าภาควิชา หรือ
ต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา ประธานสภาอาจารย์ และรองประธานสภา
อาจารยข์องมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าดว้ยการจดัตั้ง
และการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลยัท่ีมีคณาจารยป์ระจ า และนกัวิจยั สายวิชาการ 



๒ 

 

  “คณะกรรมการประจ าส่วนงาน”  หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลยั/
ส านกั/สถาบนั หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท่ีคณาจารยป์ระจ าหรือนกัวิจยั สายวิชาการสงักดั 
  “ คณ า จ า ร ย์ป ร ะ จ า ”  หม า ย ค ว า ม ว่ า  ข้ า ร า ช ก า ร   พนัก ง า น มห า วิ ท ย า ลัย
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สายวิชาการ ท่ีด  ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ
ศาสตราจารย ์ทั้งท่ีจา้งดว้ย      เงินงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน   
  “นักวิจัย สายวิชาการ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                  
สายวิชาการ ท่ีด  ารงต าแหน่งนกัวิจยัและมีคุณวุฒิปริญญาเอก ทั้งท่ีจา้งดว้ยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายไดข้องมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน และใหห้มายความรวมถึงพนกังานเงินรายได ้ดว้ย 
  “ภาระงานสอน” หมายความว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีครอบคลุมการสอนทุกประเภท 
เช่น งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบติัการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุมวิทยานิพนธ ์เป็นตน้ 
  “ภาระงานทางวิชาการ” หมายความว่า ขอบเขตของงานท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนดเป็นภาระ
งานส าหรับอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์และให้หมายความรวมถึง
นกัวิจยั  สายวิชาการ ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
  “ภาระงานวิจยั” หมายความว่า การศึกษาและคน้ควา้อยา่งมีระบบตามกระบวนการวิธีวิจยั 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม ท่ีจะน าไปสู่การประยุกต์ในด้านต่างๆ และมี
วตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงข้อมูล หลกัการหรือข้อสรุปรวม ท่ีจะน าไปสู่ความกา้วหน้าทาง
วิชาการ 

หมวด ๑ 
หลกัเกณฑ์ทั่วไป 

  ข้อ ๖ ใหใ้ชม้าตรฐานภาระงานทางวิชาการท่ีก  าหนด เป็นมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าของ
คณาจารยป์ระจ า มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทั้งท่ีเป็นขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั ทั้งท่ีจา้งดว้ยเงิน
งบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน สงักดัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ข้อ ๗ ก  าหนดใหม้ีการประเมินภาระงานทางวิชาการปีละ ๑ คร้ัง (ระหว่างวนัท่ี ๑ กรกฎาคม ถึง
วนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ของปีถดัไป)  

หมวด ๒ 
มาตรฐานภาระงานทางวชิาการของคณาจารย์ประจ า 

 ข้อ ๘ มาตรฐานภาระงานของคณาจารยป์ระจ า  อาจแบ่งเป็น  
  ๘.๑ ภาระงานสอน 
  ๘.๒ ภาระงานพฒันางานวิชาการ และ/หรืองานพฒันานกัศึกษา 
  ๘.๓ ภาระงานวิจยั และผลงานทางวิชาการ หรืองานสร้างสรรคอ่ื์นๆ 
  ๘.๔ ภาระงานบริการวิชาการและ/หรืองานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  ๘.๕  งานบริหาร 



๓ 

 

 ข้อ ๙  ก  าหนดให้คณาจารยป์ระจ า มีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมงท าการ/
สปัดาห์/ภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ตามขอ้ ๘ 
 ข้อ ๑๐  ส่วนงานอาจพิจารณาก าหนดภาระงานของคณาจารยป์ระจ า และนักวิจยัสายวิชาการ                  
แต่ละคน  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามนโยบายและแผนของส่วนงานและสอดคลอ้งกบัภารกิจของส่วนงานนั้นๆ 
โดยสามารถก าหนดกลุ่ม ดงัน้ี 
   ๑๐.๑  กลุ่มภาระงานที่มภีาระงานสอน  ภาระงานพฒันางานวิชาการและ/หรืองาน
พฒันานกัศึกษา มากกว่า ภาระงานวิจยัและผลงานทางวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆ โดยมีภาระงานขั้นต ่า 
ดงัน้ี  
    -  ภาระงานสอนและภาระงานพฒันางานวิชาการและ/หรืองานพฒันานักศึกษา   
      ๕๐%  ของจ านวนชัว่โมงสอนทั้งหมดของส่วนงาน หรือ ๑๒ หน่วยกิต และ 
     -  บทความทางวิชาการหรือ การเสนอผลงาน ๑ เร่ือง และ 
      -  ภาระงานวิจยั  ๐.๕ เร่ือง (โดยเป็นผูท่ี้มีช่ืออยู่ในงานวิจยั หรือ ยื่นเสนอหัวขอ้ 
                                           งานวิจยั)  
   ๑๐.๒ กลุ่มภาระงานที่มีภาระงานวิจัย  ผลงานทางวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์
อ่ืนๆ มากกว่าภาระงานสอน ภาระงานพฒันางานวิชาการ และ/หรืองานพฒันานกัศึกษาโดยมีภาระงานขั้นต ่า 
ดงัน้ี 

- ภาระงานสอนและภาระงานพฒันางานวิชาการและ/หรืองานพฒันานักศึกษา    
๓๐% ของจ านวนชัว่โมงสอนทั้งหมดของส่วนงาน หรือ ๖ หน่วยกิต และ 

- ภาระงานวิจยั  ๑ เร่ือง  และ 
- บทความทางวิชาการหรือ การเสนอผลงาน ๑ เร่ือง 

   ๑๐.๓ กลุ่มที่มีภาระงานบริการวิชาการ มากกว่าภาระงานสอน ภาระงานพฒันา
งานวิชาการและ/หรืองานพฒันานกัศึกษา ภาระงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ หรืองานสร้างสรรคอ่ื์น  ๆโดยมีภาระ
งาน  ขั้นต ่า ดงัน้ี 

- ภาระงานสอนและภาระงานพฒันางานวิชาการและ/หรืองานพฒันานักศึกษา  
๓๐% ของจ านวนชัว่โมงสอนทั้งหมดของส่วนงาน หรือ ๖ หน่วยกิต และ 

- ภาระงานวิจยั  ๐.๕ เร่ือง (โดยเป็นผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นงานวิจยั หรือ ยื่นเสนอหัวขอ้
งานวิจยั) และ 

- บทความทางวิชาการหรือ การเสนอผลงาน ๑ เร่ือง 
   ๑๐.๔ กลุ่มที่ท างานวิจัยอย่างเดียว ตอ้งมีภาระงานวิจัยขั้นต ่า  ๒ เร่ือง โดยตอ้ง

ตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติ 
 
 



๔ 

 

   ๑๐.๕  กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  มีขอ้ก  าหนดดงัน้ี  
    ๑๐.๕.๑ สามารถเลือกปฏิบัติงานภาระงานสอน ภาระงานพฒันางาน
วิชาการและ/หรืองานพฒันานกัศึกษา หรือภาระงานวิจยั ตามท่ีคณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนด ทั้งน้ี 
ครอบคลุมถึงประธานสภาอาจารย ์และรองประธานสภาอาจารย ์    

    ๑๐.๕.๒ การเทียบเคียงภาระงานผูบ้ริหาร ใหเ้ป็นไปตามภาคผนวก ๑ 
    ๑๐.๕.๓ กรณีท่ีด ารงต าแหน่งบริหารหลายต าแหน่ง ให้คิดภาระงาน

เฉพาะต าแหน่งสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว  
 ข้อ ๑๑ ในแต่ละปีการศึกษาใหค้ณาจารยป์ระจ าสามารถเลือกกลุ่มตามความถนัด  การก าหนด

สัดส่วนจ านวนคณาจารยท่ี์จะเลือกกลุ่มใดให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนด โดย
ขอ้เสนอแนะของหวัหนา้ส่วนงานหรือเทียบเท่า  

 ข้อ ๑๒ การนบัหน่วยภาระงาน หน่วยท่ีใชใ้นการค านวณภาระงานเป็นหน่วยชัว่โมง หมายถึง 
ชัว่โมงสอนจริง  

 ข้อ ๑๓ ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆ  แต่ละรายการ อาจเป็น
ผลงานของคณาจารยป์ระจ าแต่ผูเ้ดียวหรือในกรณีท่ีผลงานมีส่วนร่วมหลายคนใหคิ้ดตามสดัส่วน  

 ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ีคณาจารยป์ระจ า ท่ีบรรจุใหม่ภายใน ๑ ปี และยงัไม่มีภาระงานสอน และ
งานวิจยั ใหถื้อว่า 
    ๑๔.๑ ภาระงานสอน หมายถึง 

๑๔.๑.๑  การจดัท าหลกัสูตร ทั้งปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา และเอกสาร 
ต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  

๑๔.๑.๒ การจดัท าเอกสารประกอบการสอน 
๑๔.๑.๓ การท า คู่มือการเรียนการสอนและการทดลองภาคปฏิบัติการ 

เทียบเคียงกบัภาระงานสอนในกลุ่ม ๑๐.๑ 
๑๔.๑.๔ การเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประจ า ส่วนงาน

ก าหนด 
    ๑๔.๒ ภาระงานวจิยั หมายถึง  

๑๔.๒.๑  การร่างค าขอทุนวิจัย โดยความเห็นชอบของกรรมการวิจยัระดับ              
ส่วนงาน หรือเทียบเท่า 
          ๑๔.๒.๒  ภาระงานสร้างสรรคอ่ื์น ๆ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
  ทั้งน้ี การคิดภาระงานของคณาจารยป์ระจ าท่ีบรรจุใหม่ภายใน ๑ ปี  ให้คิดตามสัดส่วน
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมบรรจุจนถึงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ของรอบการประเมิน 



๕ 

 

 ข้อ ๑๕ ใหน้บัภาระงานสอนในโครงการปกติและวิชาพ้ืนฐาน เท่ากบั ๑ หน่วยภาระงานของ
ภาระงานสอน ภาระงานโครงการพิเศษให้นับภาระงาน เท่ากบั ๐.๕ หน่วยภาระงานของภาระงานสอน 
(หน่วยการนบัของภาระงานตามขอ้ ๑๒) 
   ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ส่วนงานอาจก าหนดการนบัภาระงานในโครงการปกติ 
และโครงการพิเศษท่ีแตกต่างจากท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนดได ้โดยใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการประจ าส่วน
งานและแจง้มหาวิทยาลยัทราบ  
 ขอ้ ๑๖ การก าหนดหน่วยนบัของภาระงานและการเทียบเคียง ตามภาคผนวก ๒ ให้เทียบเคียง
ไดเ้ฉพาะในแต่ละส่วนงานเท่านั้น 
 ขอ้ ๑๗ การแยกประเภทภาระงานสอน ภาระงานพฒันางานทางวิชาการ ภาระงานวิจยั ผลงาน
วิชาการ ตามภาคผนวก ๒ ส่วนงานอาจเพ่ิมรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลยั ส าหรับการก าหนดหน่วยนบัของภาระงานการเทียบเคียง ใหส่้วนงานปรับเปล่ียนได้ตามความ
เหมาะสม โดยจดัท าเป็นประกาศภายในส่วนงาน 

หมวด ๓ 
มาตรฐานภาระงานทางวชิาการของนักวจิยั สายวชิาการ  

 ข้อ ๑๘  มาตรฐานภาระงานของนกัวิจยั อาจแบ่งเป็น      
   ๑๘.๑ ภาระงานสอน 
   ๑๘.๒ ภาระงานพฒันางานวิชาการ 
   ๑๘.๓ ภาระงานวิจยั และผลงานทางวิชาการ 
   ๑๘.๔ ภาระงานบริการวิชาการและ/หรืองานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 ข้อ ๑๙ ก าหนดให้นักวิจยั สายวิชาการ มีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ชัว่โมงท าการ/
สปัดาห์ 
 ข้อ ๒๐ การก าหนดภาระงานนักวิจัยในมหาวิทยาลยั  สามารถก าหนดกลุ่มของนักวิจยัเป็น
รายบุคคล ดงัน้ี    

๒๐.๑  กลุ่มนักวจิยัที่มภีาระงานสอน ภาระงานพฒันางานวิชาการ ภาระงานวิจยั ภาระงาน
บริการวิชาการ หรืองานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม งานสร้างสรรคอ่ื์น ๆ โดยมีภาระงานขั้นต ่า ดงัน้ี 
     ๒๐.๑.๑ ภาระงานสอน ๕๐% หรือ ๙ หน่วยกิต และ 
     ๒๐.๑.๒ ภาระงานวิจยั หรือ หนงัสือ ๑ เร่ือง และ 
     ๒๐.๑.๓ บทความทางวิชาการ / น าเสนอผลงาน ๑ เร่ือง 
   ๒๐.๒  กลุ่มนกัวิจยัท่ีมีเฉพาะภาระงานวิจยั  โดยมีภาระงานขั้นต ่า   คือภาระ 
งานวิจยัหรือหนงัสือ ๒ เร่ือง และ ตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติ  
      



๖ 

 

   ให้นักวิจยั สามารถเลือกกลุ่มตามความถนัด โดยสัดส่วนภาระงานแต่ละกลุ่ม                 
ใหห้วัหนา้ส่วนงานเป็นผูพ้ิจารณาก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  
  ข้อ ๒๑ นกัวิจยัท่ีมีภาระงานสอนในระดบัปริญญาตรี และ/หรือบณัฑิตศึกษา อาจจะเป็น
การสอนในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงานท่ีสงักดั ซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นตารางสอน   

  ข้อ ๒๒ ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี โดยมีอ  านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี  
 
   ประกาศ ณ วนัท่ี ...................................... 
 
 

  (รองศาสตราจารย ์เกศินี  วิฑูรชาติ) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 

 

ภาคผนวก หมายเลข ๑  
แนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง มาตรฐานภาระงานคณาจารย์ประจ า และนักวจิยั สาย

วชิาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
-------------------------------------- 

ตารางเทียบเคยีงภาระงานสอนหรืองานวจิยั กบัภาระงานบริหาร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

ภาระงานบริหาร ภาระงานเทียบเคยีง  
๑. อธิการบดี ๑๐๐ % 
๒. รองอธิการบดี ๘๐% 
๓. ผูช่้วยอธิการบดี ๖๐% 
๔. คณบดี / ผูอ้  านวยการส านกั / ผูอ้  านวยการสถาบนั หรือเทียบเท่า ๘๐% 
๕. รองคณบดี / รองผูอ้  านวยการส านกั / รองผูอ้  านวยการสถาบนั หรือเทียบเท่า ๖๐% 

๖. หวัหนา้ภาค / หวัหนา้สาขา หรือเทียบเท่า ๖๐% 

๗. ประธานสภาอาจารย ์ ๖๐% 

๘. รองประธานสภาอาจารย ์ ๕๐% 
 
หมายเหตุ  ในกรณีมีต  าแหน่งบริหารหลายต าแหน่ง ใหคิ้ดภาระงานเฉพาะต าแหน่งสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


