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ประกำศคณะดนตรีและกำรแสดง 
ที ่0024/2560 

เรื่อง  มำตรฐำนภำระงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์  พ.ศ. 2560 
------------------------- 

 โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีประกำศ เรื่องมำตรฐำนภำระงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์คณะดนตรี 
และกำรแสดง  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 5 วรรคหก  ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วยมำตรฐำน 
ภำระงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ พ.ศ. 2558  ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะดนตรี 
และกำรแสดง ในกำรประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 30 กันยำยน  พ.ศ. 2560 คณะดนตรีและกำรแสดง   
จึงออกประกำศฯ ไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะดนตรีและกำรแสดง  มหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง มำตรฐำนภำระ
งำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์คณะดนตรีและกำรแสดง พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2  ประกำศฯ นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในประกำศนี้ 
 “คณะ”  หมำยควำมว่ำ  คณะดนตรีและกำรแสดง  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 “คณำจำรย์” หมำยควำมว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ 
ที่สังกัดคณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 “ชั่วโมง”  หมำยควำมว่ำ ระยะเวลำกำรสอน 1 ชั่วโมงบรรยำยต่อสัปดำห์หรือเทียบเท่ำในระบบ 
หน่วยกิตทวิภำค 
 “ภำระงำนสอน”  หมำยควำมว่ำ  ภำระงำนที่เก่ียวกับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ครอบคลุมกำรสอน 
ทุกประเภท เช่น งำนสอนแบบบรรยำย  งำนสอนปฏิบัติ งำนสอนภำคสนำม  งำนควบคุมวิทยำนิพนธ์ เป็นต้น  
 “ภำระงำนวิจัยและงำนวิชำกำรอื่น”  หมำยควำมว่ำ  ภำระงำนที่เกี่ยวกับกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีระบบ  
ตำมกระบวนกำรวิธีวิจัย เพ่ือให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ควำมรู้เดิมที่จะน ำไปสู่กำรประยุกต์ในด้ำนต่ำงๆ 
ทั้งนี้ รวมถึง กำรวิจัยและกำรพัฒนำร่วมกับภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหำ 
เชิงเทคนิคและวิศวกรรม กำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงงำนวิชำกำรประเภท
อ่ืนๆ ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 
 “ภำระงำนบริกำรวิชำกำร” หมำยควำมว่ำ ภำระงำนที่มีลักษณะน ำควำมรู้ที่มีอยู่แล้วไปช่วยท ำควำมเข้ำใจ
กับปัญหำ แก้ปัญหำ หรือปรับปรุงพัฒนำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงงำนส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ทั้งด้ำน
วิชำกำรและวิชำชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม 
 “ภำระงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม”  หมำยควำมว่ำ  ภำระงำนหรือกิจกรรมเพ่ือท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นกำรด ำรงไว้ซึ่งคุณค่ำ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชำติ รวมทั้งปลูกฝังควำมเป็นชำติในลักษณะต่ำงๆ  
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 ข้อ 4  คณำจำรย์ ต้องมีภำระงำนไม่น้อยกว่ำสัปดำห์ละ 35 ชั่วโมง ดังนี้ 
  (1)  ภำระงำนสอน 
  (2)  ภำระงำนวิจัยและงำนวิชำกำรอ่ืนๆ 
  (3)  ภำระงำนบริกำรวิชำกำร 
  (4)  ภำระงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  (5)  ภำระงำนอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ มหำวิทยำลัย และประกำศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  
และศำสตรำจำรย์ 
 ข้อ ๕  กำรคิดภำระงำนหลักมีเกณฑ์กำรคิดชั่วโมงต่อสัปดำห์ ดังนี้ 
  (1)  ภำระงำนสอน 
  คณำจำรย์ต้องมีภำระงำนสอนขั้นต่ ำ โดยไม่รวมภำระงำนควบคุมงำนนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และ   
ดุษฎีพนธ์ ที่มีหน่วยชั่วโมงเทียบเท่ำไม่ต่ ำกว่ำ 11 หน่วยกิตต่อภำคกำรศึกษำปกติ ซึ่งกำรสอนแต่ละรำยวิชำต้องมี
แผนกำรสอนและมีกำรจัดท ำ มคอ. 3  มคอ. 4  มคอ. 5 และ มคอ. 6  ตำมที่ก ำหนดไว้ในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ และจะต้องจัดชั่วโมงให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรแก่นิสิตอย่ำงน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อ 
ภำคกำรศึกษำปกติ 
  ในกรณีที่ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนงำน รองหัวหน้ำส่วนงำน ให้เป็นไปตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัย 

ในกรณีที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนงำน ให้มีหน่วยชั่วโมงเทียบเท่ำไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิตต่อ
ภำคกำรศึกษำปกต ิซึ่งกำรสอนแต่ละรำยวิชำต้องมีแผนกำรสอนและมีกำรจัดท ำ มคอ. 3  มคอ. 4  มคอ. 5 และ 
มคอ. 6  ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ และจะต้องจัดชั่วโมงให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรแก่
นิสิตอย่ำงน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำปกติ 

ในกรณีที่เป็นกำรสอนที่มีผู้สอนร่วมกันหลำยคน ให้คิดภำระงำนสอนที่สอนตำมจริง  
ในภำคกำรศึกษำปกติไม่เป็นไปตำมวรรคหนึ่งสำมำรถน ำภำระงำนสอนในรอบปีกำรศึกษำมำเฉลี่ย

แทนได้ 
  ก ำหนดให้ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ (ภำคต้น ภำคปลำย) เท่ำกับ 15 สัปดำห์ ภำคฤดูร้อน 
เท่ำกับ 8 สัปดำห์ 
  หลักเกณฑ์กำรค ำนวณภำระงำนสอน มีดังนี้ 
  1.1  ภำระงำนสอนระดับปริญญำตรี 
                            กำรสอนแบบบรรยำยให้ 1  หน่วยกิตบรรยำยเท่ำกับ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
   กำรสอนแบบปฏิบัติกำร  1  หน่วยกิต ให้คิดดังนี้ 
   -  กรณีท่ีเป็นวิชำทีสอน 2 หน่วยชั่วโมง  ให้คิด 4 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ 
   -  กรณีท่ีเป็นวิชำที่สอน 3  หน่วยชั่วโมง ให้คิด 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
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1.2 ภำระงำนสอนตำมข้อ 1.1 ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   1.2.1  กำรสอนแบบบรรยำยในระดับปริญญำตรี ซึ่งเทียบไว้เท่ำกับ 3 ชั่วโมงต่อ 
สัปดำห์ ครอบคลุมภำระงำนในกำรเตรียมกำรสอน 1 ชั่วโมง กำรบรรยำย 1 ชั่วโมง และกำตรวจงำนนิสิต 1 ชั่วโมง 
   1.2.2  กำรสอนแบบปฏิบัติกำรในระดับปริญญำตรี 
    ก. ซึ่งเทียบไว้ 4 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ครอบคลุมภำระงำนในกำรเตรียมกำรสอน  
1 ชั่วโมง  กำรสอนปฏิบัติ  2 ชั่วโมง  และตรวจงำนนิสิต 1 ชั่วโมง 
    ข. ซึ่งเทียบไว้ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  ครอบคลุมภำระงำนในกำรเตรียมกำรสสอน  
1 ชั่วโมง  กำรสอนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  และตรวจงำนนิสิต  1 ชั่วโมง 
   1.2.3  กำรสอนระดับปริญญำตรีส ำหรับกำรบรรยำยในส่วนที่มีนิสิตเกินกว่ำ 50 คน  
และส ำหรับภำคปฏิบัติในส่วนที่มีนิสิตเกินกว่ำ 30 คน ให้คิดภำระงำนในส่วนกำรตรวจงำนนิสิตเพ่ิมตำมสัดส่วน 
ของนิสิตที่ลงทะเบียนจริง 
  1.3  กรณีหลักสูตรก ำหนดให้จัดกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนฤดูร้อนให้คิดภำระงำนสอน  
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อหน่วยกิต เป็น 2 เท่ำ ของภำคกำรศึกษำ 
  1.4  กำรสอนนิสิตที่มีกำรแบ่งกลุ่มนิสิต ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. หรือมหำวิทยำลัยก ำหนด  
ให้คิดภำระงำนสอนแยกตำมกลุ่มและเวลำที่มีกำรสอนจริง 
         กำรสอนที่มีอำจำรย์สอนร่วมกันเป็นทีมและร่วมสอนทุกครั้ง ให้อำจำรย์แต่ละคนที่ร่วมสอน 
จริงมีภำระงำนสอนในวิชำนั้นเต็มตำมจ ำนวนภำระงำนสอนครั้งนั้นๆ แต่ถ้ำสอนร่วมกันโดยแบ่งเนื้อหำให้แบ่งภำระ
งำนตำมสัดส่วนที่เป็นจริง 
  1.5  กำรสอนรำยวิชำที่มีลักษณะพิเศษก ำหนดปริมำณภำระงำนเทียบเท่ำดังนี้ 
   1.5.1  กำรสอนรำยวิชำดนตรีและกำรแสดงนิพนธ์ ระดับปริญญำตรี ก ำหนดภำระงำน 
ดังนี้ 
    1.5.1.1  ประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 1 เรื่อง คิดภำระงำน 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำ ทั้งนี้ ให้นับภำระงำนได้ตำมภำคกำรศึกษำท่ีนิสิตลงทะเบียนเท่ำนั้น 
    1.5.1.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม ให้คิดภำระงำน 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ต่อภำค
กำรศึกษำ ทั้งนี้ ให้นับภำระงำนได้ตำมภำคกำรศึกษำที่นิสิตลงทะเบียนเท่ำนั้น 
    1.5.1.2 กรณีท่ีมีอำจำรย์ที่ปรึกษำมำกกว่ำ 1 คน ให้คิดสัดส่วนภำระงำน 
ตำมจ ำนวนอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 

 1.5.2 กำรสอนรำยวิชำที่มีกำรจัดท ำโครงงำนในลักษณะต่ำงๆ  ที่มีกำรแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษำ
โครงงำนนั้นๆ 1 โครงงำน/1 งำน/1 เรื่อง ให้คิดภำระงำน 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ต่อภำคกำรศึกษำ ทั้งนี้ ให้นับภำระ
งำนได้ตำมภำคกำรศึกษำที่นิสิตลงทะเบียนเท่ำนั้น 
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  (2)  ภำระงำนวิจัย 
  ภำระงำนในกำรท ำวิจัย ซึ่งรวมถึงภำระในกำรเขียนเสนอโครงกำร กำรด ำเนินกำรวิจัยและกำรท ำ
รำยงำน และเผยแพร่ผลงำนในภำคกำรศึกษำนั้น ให้พิจำรณำจำกแหล่งทุนวิจัย หรือจ ำนวนเงินทุนวิจัย โดยพิจำรณำ
ตำมแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1  แหล่งทุนวิจัย 
   2.1.1  งำนวิจัยที่ได้รับทุนระดับมหำวิทยำลัย หมำยถึง เงินอุดหนุจำกมหำวิทยำลัย หรือ
จำกหน่วยงำนภำยนอกที่มอบให้แก่มหำวิทยำลัย คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ตำมระยะเวลำ 
ที่ได้รับทุน 
   ๒.1.2  ทุนระดับประเทศ ได้แก่ ทุนกจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ คิดภำระงำนเทียบเท่ำ  
6 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตำมระยะเวลำที่ได้รับทุน 
   ๒.1.3  ทุนระดับนำนำชำติ (ทุนวิจัยจำกสถำบันต่ำงประเทศท่ีมีกรรมกำรพิจำรณำข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยรวมทั้งมีกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล)  คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 12 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์  
ตำมระยะเวลำที่ได้รับทุน ส่วนทุนระดับนำนำชำติอ่ืนๆ ให้ติดตำมข้อ 2.1.1) 
   2.1.4  โครงกำรวิจัยที่ไม่ได้รับทุนจำกหน่วยงำนของรัฐ หรือแหล่งทุนจำกต่ำงประเทศ 
ให้คิดภำระงำนตำมหน่วยชั่วโมงจริงต่อสัปดำห์ แต่ต้อง ไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
  2.2  จ ำนวนเงินทุนวิจัย 
   2.2.1  ให้ก ำหนดจ ำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 100,000 บำทต่อปี คิดภำระงำนเทียบเท่ำ  
4 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ วงเงินที่เพ่ิมข้ึนทุก 100,000 แต่ไมถ่ึง 200,000 บำทต่อปี ให้คิดภำระงำนเทียบเท่ำ  
8 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์  และวงเงินที่ได้รับตั้งแต่  200,000  บำทต่อปีข้ึนไป คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 12 หน่วย
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
  2.3  กำรแบ่งสัดส่วนผลงำนวจิัย 
   2.3.1  กรณีโครงกำรวิจัยใดมีผู้ร่วมวิจัยหลำยคน ให้แบ่งสัดส่วนตำมภำระงำนที่ปฏิบัติจริง 
โดยต้องมีเอกสำรรับรองซึ่งกันและกัน เว้นแต่หัวหน้ำชุดโครงกำรวิจัยให้คิดภำระงำนเต็ม 
   2.3.2  กรณีที่ไม่ได้แบ่งงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร คิดภำระงำนให้หัวหน้ำโครงงำนวิจัย  
ร้อยละ 60 ให้ผู้ร่วมงำน ร้อยละ 40 โดยแบ่งให้เป็นสัดส่วนกระจำยไปตำมจ ำนวนผู้ร่วมงำนเท่ำๆ กัน 
   2.3.3  กรณีผู้วิจัยได้รับทุนวิจัยหลำยโครงกำร ให้สำมำรถน ำไปนับภำระงำนได้ทุกโครงกำร 
  2.4  กำรนับระยะเวลำโครงกำรวิจัย 
   กรณีโครงกำรวิจัยมีระยะเวลำเริ่มต้นในสัญญำ อยู่ระหว่ำงภำคกำรศึกษำ 
และมีระยะเวลำเริ่มต้นของสัญญำน้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของภำคกำรศึกษำนั้น ให้นับภำระงำนในภำคกำรศึกษำถัดไป 
  2.5  กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
   2.5.1  กำรเผยแพร่ระดับประเทศ  ดังนี้ 
    2.5.1.1  รูปแบบ Proceeding  ที่มี  Peer Review หรือวำรสำระดับชำติที่มี 
peer Review แต่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI  คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 4 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำต่อเรื่อง 
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    2.5.1.2  บทควำมวิจัย (Research Article)  ที่ตีพิมพ์ ในวำรสำรในฐำนข้อมูล 
TCI คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 8 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำต่อเรื่อง 
   2.5.2  กำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ดังนี้ 
    2.5.2.1  รูปแบบ Proceeding ที่มี Peer Review และสถำนที่จัดงำนในประเทศ 
คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำต่อเรื่อง  
    2.5.2.2  รูปแบบ Proceeding ที่มี Peer Review และสถำนที่จัดงำน 
ต่ำงประเทศฯ  คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำต่อเรื่อง 
    2.5.2.3  บทควำมวิจัย  (Research Article) ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรต่ำงประเทศท่ีมี 
Peer Review  คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 8 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำต่อเรื่อง 
    2.5.2.4  บทควำมวิจัย  (Research Article) ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติที่มีอยู่
ในฐำนข้อมูลสำกล  คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 12 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำต่อเรื่อง 
  (3)  ภำระงำนด้ำนวิชำกำรอ่ืน 
  ภำระงำนด้ำนวิชำกำรอ่ืน ได้แก่  กำรเขียนต ำรำ หนังสือ  เอกสำรค ำสอน เอกสำรประกอบ 
กำรสอน  บทควำมวิชำกำร กำรผลิตสื่อกำรสอน  งำนสิ่งประดิษฐ์  กำรออกแบบหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือผลงำน 
วิชำกำรอ่ืนๆ ซึ่งเผยแพร่หรือจัดท ำแล้วเสร็จในปีนั้น มีวิธีคิดภำระงำนดังนี้ 
  3.1  ต ำรำหรือหนังสือ  คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำ 
ไม่เกิน 2 ภำคกำรศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำหรือประธำนสำขำวิชำ 
  3.2  เอกสำรค ำสอน  คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 2 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำ  
ไม่เกิน 2 ภำคกำรศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำหรือประธำนสำขำวิชำ    
  3.3  เอกสำรประกอบกำรสอน  คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 1 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
ต่อภำคกำรศึกษำ ไม่เกิน 2 ภำคกำรศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำหรือประธำนสำขำวิชำ  
  3.4  งำนในข้อ 3.1  ที่ได้รับรำงวัล คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 6 หน่วยชัว่โมงต่อสัปดำห์ต่อภำค
กำรศึกษำ ไม่เกิน 2 ภำคกำรศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำหรือประธำนสำขำวิชำ                         

งำนตำมข้อ 3.1 ถึง 3.4  ที่มีผู้เขียนร่วมกันหลำยคนให้แบ่งภำระงำนตำมสัดส่วนของกำรท ำงำน 
ให้ชัดเจน 
  3.5  บทควำมทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรยอมรับว่ำมีเนื้อหำถูกต้องทำงวิชำกำรและได้เผยแพร่คิด 
ภำระงำนให้กึ่งหนึ่งของข้อ 2.5 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย  

3.6  งำนสร้ำงสรรค์ จะต้องมี (1) กำรเผยแพร่ (2) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน หรือ กำร
แข่งขันที่มีคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน คิดภำระงำน 1 งำน เทียบเท่ำ 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำ  
            (4)  ภำระงำนบริกำรวิชำกำร 
    งำนบริกำรวิชำกำร คิดภำระงำนตลอดภำคกำรศึกษำไม่เกิน 6 หน่วยชัว่โมงต่อสัปดำห์ ดังนี้  
    4.1  งำนฝึกอบรม (วิทยำกร) ให้แก่หน่วยงำนภำยในและนอกมหำวิทยำลัยบูรพำ หรืองำนสอน
ภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัย 1 หน่วยชัว่โมงบรรยำย คิดภำระงำน 
เทียบเท่ำ 1 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
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  4.2  ที่ปรึกษำชุมชน 1 เรื่อง คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 1 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
  4.3.  ที่ปรึกษำงำนวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 1 เรื่อง คิดภำระงำนเทียบเท่ำ  
3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
  4.4  โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  ชุมชน หรือหน่วยงำนภำยนอก/ที่ปรึกษำหรือกรรมกำร
ภำยนอกคณะหรือมหำวิทยำลัย/ ผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนำและตรวจสอบแบบทดสอบ เครื่องมือวิจัย คู่มือกำรสอน สื่อกำร
สอน ประเมินบทควำมทำงวิชำกำร ประเมินโครงกำรวิจัย ประเมินผลงำนเพ่ือเลื่อนวิทยฐำนะและก ำหนดต ำแหน่ง/
กรรมกำรพัฒนำหรือวิพำกษ์หลักสูตรนอกคณะ/ประธำนหรือกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระ 
วิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำนอกคณะ หรือกำรบริกำรวิชำกำรอ่ืนๆ นอกคณะ คิดภำระงำน
เทียบเท่ำ 1 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อเรื่องโดยควำมเห็นชอบของคณบดี 
  (5)  ภำระงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  งำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  กำรเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรหรือกรรมกำรในงำน 
ที่เก่ียวกับกำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบต่ำงๆ คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 2 หน่วยชั่วโมง 
ต่อครั้งต่อเรื่อง  ส ำหรับกำรเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่ำงๆ คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 
1 หน่วยชั่วโมงต่อครั้งต่อเรื่อง และตลอดภำคกำรศึกษำคิดไม่เกิน 6 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
  (6)  ภำระงำนด้ำนบริหำร 
  งำนบริหำร ได้แก่ ที่เก่ียวข้องกับกำรเป็นผู้บริหำรหรือกรรมกำรท ำงำนเฉพำะกิจต่ำงๆ ให้คิดภำระ
งำนดังนี้ 
  6.1  หัวหน้ำภำควิชำ ผู้ชว่ยหัวหน้ำส่วนงำนหรือผู้อ ำนวยกำรศูนย์ คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 9  
หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
  6.2  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำวิชำกำร ประธำนสำขำ รองหัวหน้ำภำควิชำ  
คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 5 หน่วยชั่วโงต่อสัปดำห์ 
  6.3  สมำชิกสภำพนักงำน กรรมกำรประจ ำคณะ กรรมกำรอื่นที่เทียบเท่ำ ซึ่งมีข้อบังคับหรือ
ระเบียบของมหำวิทยำลัยรองรับ คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 5 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
  6.4  ภำระงำนบริหำรหลักสูตร 
   6.4.1  ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 5 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ตลอดปีกำรศึกษำ 
   6.4.2  กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 3 หน่วยชัว่โมงต่อสัปดำห์ตลอดปีกำรศึกษำ 
  6.5  กรรมกำรเฉพำะกิจ  ที่ไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบของมหำวิทยำลัยรองรับ คิดภำระงำน
เทียบเท่ำ 0.5 หน่วยชั่วโมงตอ่ครั้ง  และตลอดปีกำรศึกษำ คิดภำระงำนเทียบเท่ำไม่เกิน 4 หน่วยชัว่โมง และตลอด 
ปีกำรศึกษำ คิดภำระงำนเทียบเท่ำไม่เกิน 4 หน่วยชั่วโมง 
  6.6  ข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.4  ใหค้ิดภำระงำนข้อใดข้อหนึ่งเท่ำนั้น ในกรณีด ำรงต ำแหน่งไม่ครบรอบปี 
ให้คิดสัดส่วนของระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง 
  6.7 งำนบริหำร Company in Wall คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
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  (7)  ภำระงำนอื่นๆ ที่สอดคล้อกับพันธกิจของคณะ  มหำวิทยำลัย และประกำศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์ 
  7.1  ภำระงำนส่วนกิจกำรนิสิต  คิดภำระงำนตลอดภำคกำรศึกษำไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ดังนี้ 
   7.1.1  อำจำรย์ที่ปรึกษำนิสิต ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะโดยผ่ำนกำรเห็นชอบจำกหัวหน้ำ
ภำควิชำ หรือประธำนสำขำวิชำ โดยจัดเวลำให้ค ำแนะน ำทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและปัญหำส่วนตัว ร่วมทั้งกำรปฏิบัติ 
หนำ้ที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ตลอดภำคกำรศึกษำ คิดภำระงำน
เทียบเท่ำ 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
   7.1.2  อำจำรย์ที่ปรึกษำกิจกรรมนิสิตเฉพำะกิจ  ให้คิดภำระงำนเทียบเท่ำ 1  
หน่วยชั่วโมงต่อครั้งต่อเรื่องต่อสัปดำห์ คิดภำระงำนไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำ 
   7.1.3  อำจำรย์ที่ปรึกษำชมรมกิจกรรมและอำจำรย์ฝ่ำยกิจกำรนิสิต ให้คิดภำระงำน 
ไม่เกิน 2 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำ 
  (8)  ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติให้ คณบดีน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
เพ่ือวินิจฉัย 
    ประกำศ ณ  วันที่  30  กันยำยน  พ.ศ. 2560 
 
      (ลงชื่อ)       สัณห์ไชญ์  เอื้อศิลป์ 
         (นำยสัณห์ไชญ์  เอื้อศิลป์) 
      คณบดีคณะดนตรีและกำรแสดง  ปฏิบัติกำรแทน 
                                                                 ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส ำเนำถูกต้อง 
 
       (นำงสำวอัมพร  ข ำภู่) 
    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
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