
แนวปฏิบัติส ำหรับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนและกำรค ำนวณภำระงำน 
เกษตรศำสตรแ์ละทรัพยำกรธรรมชำติ   

................................................... 
หมวดที่ ๑ 

เกณฑก์ำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนคณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำต ิ
 

๑. เกณฑ์ทั่วไปส ำหรับบุคลำกรคณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ 
1.1 ค ำนวณจำกอัตรำร้อยละ ๓.๘0 ของเงินเดือนรวมของพนักงำนมหำวิทยำลัยในสังกัดภำยในคณะ 
1.2 บุคลำกรที่จะมีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน จะต้องได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน

ปีงบประมำณนั้นๆ มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน มีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนได้ไม่เกินร้อย
ละ 5.๐ 

1.3 บุคลำกรที่ไม่ส่งภำระงำนหรือผลงำนหรือกำรประเมินตำมเวลำที่ก ำหนดจะมีสิทธิ์ถูกพิจำรณำข้ัน
เงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ ๒.๐ 

1.4 บุคลำกรที่จะได้รับกำรพิจำรณำข้ึนเงินเดือนจะต้องไม่มีกำรขำดงำนโดยไม่มีเหตุผล ตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย วินัย กำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย
พะเยำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

1.5 ชั่วโมงท ำงำน หมำยควำมว่ำ ชั่วโมงปฏิบัติงำนจริง 
 
๒. เกณฑ์กำรพิจำรณำขั้นเงินเดือนของบุคลำกำรสำยวิชำกำร (พิจำรณำแยกเป็นหลักสูตร)  

 
ภำระงำน 

 
สอน 

 
วิจัย 

บริกำรวิชำกำร 
และและพฒันำ

วิชำกำร 

ท ำนุฯ กำรมสี่วนกับ
งำนส่วนกลำง 

ผลกำรประเมิน 
ประธำน
หลักสูตร 

คณบด ี

ร้อยละ 40  
(35-40) 

20 
(15-20) 

10 5 15 5 ๕ 

หมำยเหต ุ
1. มำตรฐำนภำระงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำร ก ำหนดให้มีภำระงำนเต็มเวลำต่อชั่วโมง แบ่งออกเป็น  6 

ส่วน ดังนี้ 
(1) ภำระงำนสอน ไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมงต่อสัปดำหต์่อภำคกำรศึกษำ 
(2) ภำระงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ไม่น้อยกว่ำ 7.5 ชั่วโมงต่อสัปดำหต์่อภำคกำรศึกษำ 
(3) ภำระงำนบริกำรวิชำกำรและพัฒนำวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำ 7.5 ชั่วโมงต่อสัปดำหต์่อภำคกำรศึกษำ 
(4) ภำระงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนำธรรมและส่งเสริมสุขภำพ ไม่น้อยกว่ำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำค

กำรศึกษำ 
(5) ภำระงำนกำรมีส่วนกับงำนส่วนกลำง 
(6) ภำระงำนบริหำร 

2. อำจำรย์ ต้องมีภำระงำนสอนไมน่้อยกว่ำร้อยละ 40 ของภำระงำนทั้งหมด 
3. กรณีภำระงำนไม่ครบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ให้ยึดภำระงำนสอนและงำนวิจัยเป็นภำระงำนหลัก แล้ว

ปฏิบัติงำนให้มีจ ำนวนภำระงำนครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 



4. ภำระงำนบุคลำกรสำยวิชำกำร ภำระงำน ไม่น้อยกว่ำ 35 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำปกติโดย
เฉลี่ย [ใน 1 ภำคกำรศึกษำ ต้องมีภำระงำนไม่น้อยกว่ำ 630 ชั่วโมงท ำงำน (35 ชั่วโมงท ำงำน x 18 
สัปดำห์) หรือ 1 ปีกำรศึกษำ ต้องมีภำระเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 1,260 ชั่วโมงท ำงำน] 

5. ภำระงำนสอนที่ได้รับค่ำตอบแทนในภำคฤดูร้อน ไม่สำมำรถน ำมำนับเป็นภำระงำนได้ ยกเว้น กำรสอน
หรือกำรนิเทศ กำรฝึกงำน ฝึกภำคสนำม และสหกิจศึกษำ 

 
๓. เกณฑ์กำรพิจำรณำขั้นเงินเดือนของบุคลำกำรสำยสนับสนุน (นักวิทยำศำสตร์) 
ภำระงำน กำร

ปฏิบตังิำน
ตำมหน้ำที่ที่
รบัผิดชอบ  

เข้ำร่วมโครงกำร/บริกำร
วิชำกำรฯ/กำรมีส่วน

ร่วมส่วนกลำง/ 
กำรเตรียมปฏิบตักิำร

นอกเวลำท ำกำร 

Smart operation/R๒R/ 
แผนกำรบ ำรุงรักษำ

ครุภณัฑ์/อืน่ๆ ที่เปน็ข้อมูล
ประกอบกำรตดัสินใจของ

ผู้บรหิำร 

ผลกำรประเมิน 
ประธำน
หลักสูตร 

คณบด ี

ร้อยละ 40 40 ๑๐ 5 ๕ 
 
๔. เกณฑ์กำรพิจำรณำขั้นเงินเดือนของบุคลำกำรสำยสนับสนุน (เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน)  
ภำระงำน กำรปฏิบตังิำน

ตำมหน้ำที่ที่
รบัผิดชอบ 

เข้ำร่วมโครงกำร
ในแผนร้อยละ 
๘๐/กำรมีส่วน
ร่วมส่วนกลำง 

Smart operation/R๒R/ 
อื่นๆ ที่เป็นข้อมูล

ประกอบกำรตดัสินใจของ
ผู้บรหิำร 

ผลกำรประเมิน 
หัวหน้ำ

ส ำนักงำน
เลขำฯ 

ผู้บังคบั 
บญัชำ 

คณบด ี

ร้อยละ 35 ๑๐ ๑๐ 5 ๒0 ๒0 
 

๕. กำรพิจำรณำขั้นเงินเดือน 
๕.๑ บุคลำกรที่ไม่ส่งภำระงำนตำมเวลำที่ก ำหนดจะมีสิทธิ์ถูกพิจำรณำข้ันเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ ๒.๐ 
๕.๒ กำรพิจำรณำเงินเดือนจะแยกตำมกลุ่มงำนประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ อำจำรย์ นักวิทยำศำสตร์ 

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะ  และ คนงำน โดยเรียงคะแนนสูงสุดและต่ ำสุดของแต่ละกลุ่มแยกจำกกัน แล้ว
พิจำรณำเป็น percentile ของแต่ละกลุ่ม  

๕.๓ บุคลำกรที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ข้อ ๒-๔ ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ควรได้รับกำรปรับปรุง จะถูกพิจำรณำ
ข้ึนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ ๒.๐ 

๕.๔ ผลกำรประเมินจะแยกกันตำมกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

 

๕.๕ กำรข้ึนเงินเดือนมีช่วงระยะห่ำงกันข้ันละ ๐.๕ 
๕.๖ กำรพิจำรณำเงินเดือนที่นอกเหนือจำกกำรเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้ำงต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี 

คะแนนผลกำรประเมินตำม 
Percentile 

คะแนนผลกำรประเมิน
ตำมจรงิ 

ระดับ ขั้นเงินเดือนทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

> Percentile ๙๐ >๘๐ – ๑๐๐ ดีเด่น ๔.๕-๕.0 
Percentile ๗๐ - ๙๐ >๗๐ – ๘๐ ดีมำก ๓.๕-๔.๕ 

<Percentile ๗๐ ≥ ๖๐ – ๗๐ ดี ๒.๐-๓.๕ 
 < ๖๐ ปรับปรุง ๒.๐ 



หมวดที่ ๒ 
เกณฑก์ำรค ำนวณภำระงำนคณะเกษตรศำสตร์และทรพัยำกรธรรมชำติ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
๑. เกณฑ์ทั่วไป 

1) ภำระงำนสอนที่กรอกให้ใช้ภำระงำน เทอม ๒/๒๕๖๒, เทอม ๑/๒๕๖๓ และภำคฤดูร้อน (กรอกเหมือน 
AUN-QA) 

2) ภำระงำนบริหำร บริกำรวิชำกำรและวิจัยให้นับตั้งแต่ ๑ กันยำยน ๒๕๖๒ – ๓1 สิงหำคม ๒๕๖๓ 
3) ตำมเกณฑ์เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง มำตรฐำนภำระงำนบุคลำกรสำยวิชำกำร 

พ.ศ. 2559 
 

๒. ภำระงำนสอน 
ภำระกำรสอน กำรคิดภำระงำน 

๒.๑ บรรยำย กำรสอนบรรยำยจ ำนวน ๑ ชั่วโมง ให้นับภำระงำน
เทำ่กับ ๑ ชั่วโมงท ำงำน 

๒.๒ ปฏิบัติกำร กำรสอปฏิบัติกำรจ ำนวน ๑ ชั่วโมง ให้นับภำระงำน
เท่ำกับ ๑ ชั่วโมงท ำงำน 

๒.๓ รำยวิชำกลำง ให้ข้ึนอยู่กับสำขำวิชำก ำหนด 
๒.๔ กำรสอนรำยวิชำสัมมนำ กำรสอนรำยวิชำสัมมนำจ ำนวน ๑ ชั่วโมง ให้นับภำระ

งำนเทำ่กับ ๑ ชั่วโมงท ำงำน 
๒.๕ กำรสอนหรือกำรนิเทศ กำรฝึกงำน ฝึกภำคสนำม 

และสหกิจศึกษำ 
กำรสอนหรือกำรนิเทศ กำรฝึกงำน ฝึกภำคสนำม 
และสหกิจศึกษำ และกำรปฏิบัติงำนในลักษณะเดียวกัน 
ให้นับภำระงำนไม่เกิน ๗ ชั่วโมงท ำงำน/วัน (วันที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงำน) 

๒.๖ กำรควบคุมกำรสอบ  ให้นับชั่วโมงท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๒.๗ กำรตรวจข้อสอบ ให้นับภำระงำนไม่เกิน ๓๕ ชั่วโมงท ำงำน/ต่อภำค

กำรศึกษำ 
๒.๘ กำรสอนรำยวิชำกำรค้นคว้ ำอิสระ โครงงำน 

ปัญหำพิเศษ วิทยำนิพนธ์ ภำคนิพนธ์ 
๑) กรณีมีกำรระบุจ ำนวนชั่วโมงภำระงำนในรำยวิชำ
กำรค้นคว้ำอิสระ โครงงำน ปัญหำพิเศษ วิทยำนิพนธ์
ภำคนิพนธ์ ในเรื่องนั้นแล้ว ให้นับภำระงำนตำมที่ระบุไว้
และได้ปฏิบัติจริง 
๒) กรณีไม่มีระบุจ ำนวนชั่วโมภำระงำนกำรสอนรำยวิชำ
กำรค้นคว้ำอิสระ โครงงำน ปัญหำพเิศษ วิทยำนิพนธ์
ภำคนิพนธ์ ให้นับภำระงำนไม่เกิน 1 ชั่วโมงท ำงำน
เรื่อง/สัปดำห์ 
๓) กรณีเป็นที่ปรึกษำร่วมในรำยวิชำกำรค้นคว้ำอิสระ 
โครงงำน ปัญหำพิเศษ วิทยำนิพนธ์ ภำคนิพนธ์ ให้นับ
ภำระงำนไม่เกิน 0.๕ ชั่วโมงท ำงำนเรื่อง/สัปดำห์ 



๒.๙ กำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ ์ ๑) กำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ใหน้ับกำระงำนไม่เกิน 
๒ ชั่วโมงท ำงำนเรื่องสัปดำห์ 
2) กรณีเป็นที่ปรึกษำร่วมวิทยำนิพนธ์ ให้นับกำระงำน
ไม่เกิน ๑ ชั่วโมท ำงำนเรื่องสัปดำห์ 

๒.๑๐ ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ให้นับภำระงำน ๔ ชั่วโมงท ำงำน/
รำยวิชำภำคกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ 
1. ในกรณีวิชำกลำงบำงวิชำ อำจก ำหนดผู้จัดกำรรำยวิชำได้มำกกว่ำ ๑ คน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของหลักสูตรแต่

ละหลักสูตร 
2. เกณฑ์ในกำรน ำคะแนนไปหำส่วนต่ำงมีดังนี ้

ช่วงชั่วโมงท ำงำน/ต่อสัปดำห์/ปีกำรศึกษำ คิดเปน็ร้อยละ 
30 3๕ 

31-ชั่วโมงท ำงำนสูงสุด 40  
 
3. ภำระงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
3.1 ภำระงำนวิจัย 
ล ำดับ ประเภทภำระงำนวิจัยที่ด ำเนินกำร จ ำนวนชั่วโมง หน่วย 

1 ทุนส่วนตัว (ต้องมีหนังสืออนุมัติจำกต้นสังกัดที่พิจำรณำ 
ควำมเหมำะสม) 

100 ชั่วโมงท ำงำน/เรื่อง/ปี 
 

2 ทุนสนับสนุนภำยในสถำบัน (ต้องมีหนังสืออนุมัติกำร 
สนับสนุนทุน) 

150 ชั่วโมงท ำงำน/เรื่อง/ปี 

3 ทุนสนับสนุนภำยนอกสถำบัน (ต้องมีหนังสืออนุมัติกำร 
สนับสนุนทุน) 

200 ชั่วโมงท ำงำน/เรื่อง/ปี 

หมำยเหตุ 
๑. ภำระงำนวิจัย ต้องได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรในกรอบระยะเวลำ ตำมที่โครงกำรก ำหนด 
๒. ข้อ ๒ และ ๓ ให้คิดภำระงำนโดยค ำนวณเป็นสัดส่วนภำระงำนของเล่ม (เรื่อง) 
๓. กำรค ำนวณช่ัวโมงภำระงำนของกิจกรรมให้ค ำนวณตำมระยะเวลำตำมที่โครงกำรก ำหนด 
๔ กำรท ำวิจัยเป็นทีมที่ไม่ได้ก ำหนดสัดส่วนในเล่มวิจัย ให้น ำชั่วโมงท ำงำนมำหำรด้วยจ ำนวนผู้ท ำวิจัย 
 

4 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ

20 ชั่วโมงท ำงำน 

5 บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร 
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำร 
ระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ 
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร 
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๕๕๖ แต่สถำบันน ำเสนอสภำ 

40  



สถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ 
ออกประกำศ 

6 บทควำมวิ จัยที่ ตีพิ มพ์ ในวำรสำรวิชำกำรที่ ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
 

80 ชั่วโมงท ำงำน 

7 บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีไม่อยู่ 
ใน ฐำน ข้ อมู ล  ต ำม ป ระก ำศ  ก .พ .อ . ห รื อ ระ เบี ยบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติ
และจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ 

120 ชั่วโมงท ำงำน 

8 บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

150 ชั่วโมงท ำงำน 

9 ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 150 ชั่วโมงท ำงำน 

10 กำรจดทะเบียนทรัพย์สินทนทำงปัญญำในลักษณะอื่น 150 ชั่วโมงท ำงำน 

11 ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร 300 ชั่วโมงท ำงำน 

หมำยเหตุ 
1. กรณีกำรท ำผลงำนเป็นทีม ที่ไม่ได้ก ำหนดสัดส่วนกำรท ำงำนของผู้ท ำวิจัย ให้น ำจ ำนวนชั่วโมงมำหำรด้วย

จ ำนวนผู้ท ำวิจัย 
2. เกณฑ์ในกำรน ำคะแนนไปหำส่วนต่ำงมีดังนี ้

จ ำนวนชั่วโมงท ำงำน/ปกีำรศึกษำ คิดเปน็ร้อยละ 
๒๐๐ ๑๕ 

๒๐1-ชั่วโมงสูงสุด 20  
 
 
 
 
 
 
 



3.2 ภำระงำนสร้ำงสรรค์ 
ล ำดับ ประเภทภำระงำนสร้ำงสรรค ์ จ ำนวนชั่วโมง หน่วย 

1 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online 

20 ชั่วโมงท ำงำน 

2 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพรใ่นระดับสถำบัน 40 ชั่วโมงท ำงำน 
3 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 80 ชั่วโมงท ำงำน 
4 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ 

ระหว่ำงประเทศ 
120 ชั่วโมงท ำงำน 

5 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพรใ่นระดับภูมิภำคอำเซียน/ 
นำนำชำต ิ

150 ชั่วโมงท ำงำน 

หมำยเหตุ 
1. กรณีกำรท ำผลงำนเป็นทีม ที่ไม่ได้ก ำหนดสัดส่วนกำรท ำงำนสร้ำงสรรค์ ให้น ำจ ำนวนชั่วโมงมำหำรด้วย

จ ำนวนผู้ท ำงำนสร้ำงสรรค์ 
 
4. ภำระงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและพัฒนำวิชำกำร 
4.1 ภำระงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร 
ล ำดับ ประเภทภำระงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร จ ำนวนชั่วโมง หน่วย 

1 กำรจัดอบรมสัมมนำ 1 1 ชั่วโมงท ำงำน/1 
ชั่วโมงปฏิบัติงำนจริง 

2 วิทยำกรรับเชิญบรรยำยพิเศษ (ไม่นับรวมกำรเป็นอำจำรย์
พิเศษ) 
2.1 ภำยในสถำบัน 
2.2 ภำยนอกสถำบัน 
2.3 ต่ำงประเทศ 

 
 

3 
3 
6 

 
 

ชั่วโมงท ำงำน/วัน/
โครงกำร  

3 กำรบริกำรด้ำนวิชำชีพแก่ชุมชน 1 ชั่วโมงท ำงำน/1 
ชั่วโมงปฏิบัติกำร 

4 กรรมกำรอ่ืนภำยในออกค ำสั่งโดยมหำวิทยำลัยและภำยนอก
มหำวิทยำลัย โดยกำรอนุมัติจำกอธิกำรบดี 

1 ชั่วโมงท ำงำน/1 
ชั่วโมงปฏิบัติกำร 

หมำยเหตุ 
๑. ข้อ ๑ หำกกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมระดับนำนำชำติให้ได้ภำระงำนเป็น ๒ เท่ำ 
๒. เกณฑ์ในกำรน ำคะแนนไปหำส่วนต่ำงมีดังนี ้

จ ำนวนชั่วโมงท ำงำน/ปกีำรศึกษำ คิดเปน็ร้อยละ 
15 ๑0 

 

 
 
 
 



4.2 ภำระงำนพัฒนำวิชำกำร 
ล ำดับ ประเภทภำระงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร จ ำนวนชั่วโมง หน่วย 

1 เอกสำรประกอบกำรสอน ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ ตำมข้ันตอน 
ของมหำวิทยำลัย 

150 ชั่วโมงท ำงำน/เล่ม 

2 เอกสำรค ำสอน/สิ่งพิมพ์ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ ตำมขั้นตอน 
ของมหำวิทยำลัย 

150 ชั่วโมงท ำงำน/เล่ม 

3 ต ำรำ/หนังสือ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ ตำมขั้นตอนของ 
มหำวิทยำลัย 

200 ชั่วโมงท ำงำน/เล่ม 

4 กำรผลิตส่ือกำรสอนหรือกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์ 
(UP e - leaning) 

6 ชั่วโมงท ำงำน/เรื่อง 
(Topic) 

5 กำรไปปฏิบัติงำนเข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำศึกษำดูงำน 
ในประเทศและต่ำงประเทศ 

1 ชั่วโมงท ำงำน 
เข้ำร่วมไม่เกิน 6 
ชั่วโมงท ำงำน/วัน 

6 กำรเขียนบทควำมเผยแพร่ในวำรสำรหนังสือพิมพ์วิทยุ ฯลฯ 6 ชั่วโมงท ำงำน/เรื่อง 
7 งำนวำรสำร 

๗.๑ บรรณำธิกำร 
๗.๒ กองบรรณำธิกำร 

 
40 
20 

 
ชั่วโมงท ำงำน/เล่ม 
ชั่วโมงท ำงำน/เล่ม 

8 งำนจุลสำร 
๘.๑ บรรณำธิกำร 
๘.๒ กองบรรณำธิกำร 

 
20 
10 

 
ชั่วโมงท ำงำน/เล่ม 
ชั่วโมงท ำงำน/เล่ม 

หมำยเหตุ 
๑. ข้อ ๖ หำกกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมระดับนำนำชำติให้ได้ภำระงำนเป็น ๒ เท่ำ 
 
5. ภำระงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภำพ 
ล ำดับ ประเภทภำระงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์

สิง่แวดล้อม และส่งเสริมสุขภำพ 
จ ำนวนชั่วโมง หน่วย 

1 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 1 1 ชั่วโมงท ำงำน/1 
ชั่วโมงปฏิบัติงำนจริง 

2 กำรส่งเสริมสุขภำพ 1 1 ชั่วโมงท ำงำน/1 
ชั่วโมงปฏิบัติงำนจริง 

1. เกณฑ์ในกำรน ำคะแนนไปหำส่วนต่ำงมีดังนี ้
จ ำนวนชั่วโมงท ำงำน/ปกีำรศึกษำ คิดเปน็ร้อยละ 

10 ๕ 
 

 
 
 
 



6. ภำระงำนกำรมีส่วนร่วมกับส่วนกลำง 
ภำระงำนด้ำนกำรมสี่วนร่วม กำรคิดภำระงำน 

๔.๑ กรรมกำรผู้ด ำเนินกำรหลักสูตรระยะสั้น (Non degree)  ๒ ชั่วโมง/สัปดำห ์
๔.๒ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของคณะ

เกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ หรือ กำรจัดงำนอบรมและสัมมนำของแต่ละ
หลักสูตร หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทำงผู้บริหำรคณะฯ ได้จัดข้ึน 

๗ ชั่วโมง/วัน 
หัวหน้ำโครงกำร x ๑.๕ 

๔.๓ กำรเข้ำร่วมโครงกำรของฝ่ำยต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของคณะ
เกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ หรือ กำรจัดงำนอบรมและสัมมนำของแต่ละ
หลักสูตร หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทำงผู้บริหำรคณะฯ ได้จัดข้ึน 

๗ ชั่วโมง/วัน 

๔.๔ กำรเข้ำร่วมอบรม สัมมนำ หรือ พัฒนำตนเอง ๗ ชั่วโมง/วัน 
๔.๕ กำรย่ืนขอรับกำรประเมิน UP-PSF ๔๕ ชั่วโมง 
๔.๖ กำรเข้ำร่วมทดสอบวัดผลควำมรู้ภำษำอังกฤษเพื่อวัดผล super KPI อย่ำงน้อย ๒ 

ครั้ง จะสำมำรถน ำมำคิดเป็นภำระงำนได้ ๒ ครั้งเท่ำนั้น 
๑๐ ชัว่โมง/ครั้ง 

๔.๗ ผู้ที่สอบผ่ำนภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ CEFR B๒ (อำจำรย์) A๒ (สำยสนับสนุน) ๒๐ ชั่วโมง 
1. เกณฑ์ในกำรน ำคะแนนไปหำส่วนต่ำงมีดังนี ้

จ ำนวนชั่วโมงท ำงำน/ปกีำรศึกษำ คิดเปน็ร้อยละ 
3๐ ๑๕  

 
7. ภำระงำนบริหำร 
ล ำดับ ประเภทภำระงำนบริหำร จ ำนวนชั่วโมง หน่วย 

1 ผู้ช่วยอธิกำรบดี/รองคณบดี/หัวหน้ำสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ 
 

20 ชั่วโมงท ำงำน/สัปดำห์ 

2 ผู้ช่วยคณบดี/รองหัวหน้ำสำขำวิชำ/ประธำนหลักสูตรหรือ
เทียบเท่ำ 

15 ชั่วโมงท ำงำน/สัปดำห์ 

3 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
๓.๑ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓.๒ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

5 ชั่วโมงท ำงำน/สัปดำห์ 

4 ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร (อำจำรย์ที่ปรึกษำ)/ที่ปรึกษำสภำนิสิต
องค์กำรนิสิต/สโมสรนิสิตชมรม 

1 ชั่วโมงท ำงำน/สัปดำห์ 

5 งำนสภำพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ 
๕.๑ ประธำนสภำพนักงำน 
๕.๒ รองประธำนสภำพนักงำนเลขำธิกำรสภำพนักงำน 
๕.ต กรรมกำรสภำพนักงำน 

 
20 
10 
1 

 
ชั่วโมงท ำงำน/สัปดำห์ 

หมำยเหตุ 
๑. ผู้บริหำรระดับอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี หัวหน้ำส่วนงำนวิชำกำรหรือเทียบเทำ่ มีภำระงำนบริหำร จ ำนวน ๓๕ 



ล ำดับ ประเภทภำระงำนบริหำร จ ำนวนชั่วโมง หน่วย 
ชั่วโมงท ำงำนสัปดำห์ 
๒. ผู้บริหำร ล ำดับที่ ๑-๕ ต้องมีภำระงำนสอนไม่น้อยกว่ำ ๖ ชั่วโมงท ำงำน/สัปดำห์ 
 


