ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การกําหนดภาระงานของผูด้ ํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------------โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรประเภทวิชาการให้เป็นไปตาม
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและให้สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๗ ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ มติ ที่ ป ระชุม สภามหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
เพชรบุรี ครั้งที่ ๓/2559 เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 2559 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การกําหนดภาระงาน
ของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาข้อบั งคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบั งคับนี้
และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“ส่ ว นราชการภายใน” หมายความว่ า คณะ วิ ท ยาลั ย สถาบั น สํ า นั ก ศู น ย์ และ
ส่ ว นราชการหรื อ ส่ ว นงานภายในที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ ซึ่ ง จั ด ตั้ ง โดยมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อํานวยการ และหัวหน้าส่วนราชการ หรือส่วนงาน
ภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
/“ผู้บริหาร”....

๒
“ผู้ บ ริ ห าร” หมายความว่ า ตํ า แหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห าร ในมาตรา ๑๘ (ข) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
“ตํ า แหน่ ง วิ ช าการ” หมายความว่ า ตํ า แหน่ ง วิ ช าการตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
“บุ คลากรประเภทวิชาการ” หมายความว่า ข้ าราชการพลเรือนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานชั่วคราวเต็มเวลา ที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์
“ภาระงาน” หมายความว่า งานสอน งานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น งานบริการ
วิ ช าการ งานทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปและวั ฒ นธรรม และงานอื่ น ๆ ที่ ได้ รับ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
ส่วนราชการภายใน
“ภาระงานสอน” หมายความว่า การถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ในรายวิช าที่ กํ าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น” หมายความว่า งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
ตามกระบวนการ วิธีวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่จะนําไปสู่การประยุกต์ใน
ด้านต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนท้องถิ่น
เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ รวมถึง
งานวิชาการประเภทอื่นๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
“ภาระงานบริการวิชาการ” หมายความว่า งานที่มีลักษณะนําความรู้ที่มีอยู่แล้วไปช่วย
ทําความเข้าใจกับปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงาน
ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม
“ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายความว่า งานหรือกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการดํารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังความ
เป็นชาติ ในลักษณะต่างๆ
ข้อ ๕ บุคลากรประเภทวิชาการ ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง ดังนี้
(๑) ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
(2) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. ซึ่งเมื่อ
รวมกับ (1) แล้ว ต้องมีภาระงาน ไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
หลักเกณฑ์ และการคิ ดภาระงาน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของ ก.บ.ม.
กรณีมีภาระงานตาม (1) ไม่ครบ ให้คณบดีมอบหมายภาระงานอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
(2) รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง
/ข้อ ๖ ในหนึ่งรอบ....

๓
ข้อ ๖ ในหนึ่งรอบปีบุคลากรประเภทวิชาการ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
(ก) เอกสารประกอบการสอน ปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งรายการ หรือ
(ข) งานวิจัยที่ ได้ รับ การเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กํ าหนด ปี ล ะไม่ น้อ ยกว่า
หนึ่งรายการ หรือ
(ค) ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ปีละไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายการ หรือ
(ง) ผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น ที่ เที ย บได้ กั บ งานวิจั ย ตามข้ อ (ข) ปี ล ะ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายการ หรือ
(จ) บทความทางวิชาการ ปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งรายการ
(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด ปีละไม่น้อยกว่าหนึ่ง
รายการ หรือ
(ข) ตํารา หรือ หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด ปีละไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายการ หรือ
(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายการ หรือ
(ง) บทความทางวิชาการ ปีละสองรายการ
(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ปีละไม่น้อยกว่าสอง
รายการ หรือ
(ข) ตํารา หรือ หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ปีละไม่น้อย
กว่าสองรายการ หรือ
(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละไม่น้อย
กว่าสองรายการ
(ง) ผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งตาม (ก) (ข) และ (ค) รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าปีละ
สองรายการ
(๔) ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
ปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งรายการ หรือ
(ข) ตํ ารา หรือ หนั งสื อ ที่ ได้ รับ การเผยแพร่ต ามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กํ าหนด ปี ล ะ
ไม่น้อยกว่าสองรายการ หรือ
(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายการ
ผลงานทางวิชาการแต่ละรายการอาจเป็นผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง
วิชาการแต่เพียงผู้เดียว หรือเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นก็ได้
/กรณีที่....

๔
กรณีที่เป็นผลงานทางวิชาการร่วมกับผู้อื่น ต้องมีลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๗ บุคลากรประเภทวิชาการ ประเภทพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา และประเภทผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ ให้มีภาระงานและผลงานทางวิชาการ ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง
ข้อ ๘ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร มีภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) อธิการบดี ให้ยกเว้นภาระงานและผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับนี้ทั้งหมด
(๒) รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ให้มีภาระสอน ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์
(๓) ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้มีภาระสอน ไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมง/สัปดาห์
การยกเว้ น หรื อ การลดภาระงานตามวรรคแรก ต้ อ งไม่ ก ระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่บุคลากรประเภทวิชาการต้องปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๙ ให้ ค ณบดี ค วบคุ ม ดู แ ล กระตุ้ น และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรในสั งกั ด ให้ ป ฏิ บั ติ งานตาม
ภาระงานและสร้างผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และรายงานผลต่ออธิการบดีตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด ปีละสองครั้ง
ข้อ ๑๐ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย นํ าข้ อ มู ล ภาระงานและผลงานทางวิช าการของบุ ค ลากรประเภท
วิชาการ ประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเพิ่มค่าจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
กรณีบุคลากรประเภทวิชาการปฏิบัติงานต่ํากว่าภาระงานขั้นต่ํา หรือมีผลงานทางวิชาการ
ไม่เป็นไปตามที่กําหนด จะได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างได้ในแต่ละรอบการประเมินไม่เกินร้อยละ ๒
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการหรือแนวปฏิบัติโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับไม่ได้กําหนดไว้ ให้สภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9
พลเอก
(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กองนโยบายและแผน

