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สรุปเกณฑ์ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการสําหรับบุคลากรสายผู้สอน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากที่ประชุมคณะทํางานคณะทํางานกําหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ
สําหรับบุคลากรสายผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
..................................................................
1. การคิดภาระงานด้านการวิจัย
1.1 วงเงินงบประมาณการวิจัยที่ได้รับ
วงเงินงบประมาณ (บาท)

การคิดภาระงาน

0 - 50,000
50,001 - 250,000

คิดภาระงาน 300 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน
คิดภาระงาน 350 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

250,001 - 500,000

คิดภาระงาน 400 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

500,001 - 1,000,000

คิดภาระงาน 450 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

1,000,000 ขึ้นไป

คิดภาระงาน 500 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

หมายเหตุ
1. กรณีงานวิจัยใดมีผู้วิจัยหลายท่าน ให้คิดภาระงานดังนี้ หัวหน้าโครงการได้ภาระงาน สัดส่วนร้อยละ 60 และผู้ร่วมแต่ละคน
ได้ภาระงาน สัดส่วนร้อยละ 40
2. กรณีชุดโครงการวิจัย ผู้อํานวยการชุดโครงการให้ได้ภาระงานเพิ่มจากยอดรวมของทุกโครงการย่อย
สัดส่วนร้อยละ
60 โดยกําหนดให้โครงการวิจัยนับภาระงานให้ผู้ร่วมโครงการไม่เกิน 5 คนต่อโครงการ
(รวมหัวหน้าโครงการ)
และในกรณีที่ผู้อํานวยการชุดโครงการเป็นนักวิจัย หรือหัวหน้าโครงการย่อย สามารถคิดภาระงานเพิ่มตามข้อ 1 ได้
3. โครงการวิจัยเดี่ยวนับภาระงานให้ผู้ร่วมโครงการไม่เกิน 5 คนต่อโครงการ
4. โครงการวิจัยส่วนตัว ให้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะ ผ่านประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร
5. สัดส่วนภาระงานข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนภาระงานในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
1.2 การผลิตผลงานทางวิชาการ
1.2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (พิจารณาที่มี Peer Review เท่านั้น)
ระดับวารสารวิชาการ

การคิดภาระงาน

1. ระดับชาติ

90 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

2. ระดับนานาชาติ

150 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

หมายเหตุ
1. กรณีมีผู้เขียนบทความหลายคน ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60 : 40 (ผู้เขียนชื่อแรกได้สัดส่วนร้อยละ 60 ผู้เขียนร่วมแต่ละคน
ได้สัดส่วนร้อยละ 40)
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2. ให้ใช้เอกสาร/หลักฐานการตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ในการเป็นหลักฐานการประกอบการพิจารณา (พิจารณาที่มี Peer
Review เท่านั้น)
1.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับการประชุมวิชาการ

การคิดภาระงาน

1. ระดับชาติ

60 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

2. ระดับนานาชาติ

90 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

หมายเหตุ
1. กรณีมีผู้เขียนบทความหลายคน ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60 : 40 (ผู้เขียนชื่อแรกได้สัดส่วนร้อยละ 60 ผู้เขียนร่วมแต่
ละคนได้สัดส่วนร้อยละ 40)
2. ให้ใช้เอกสาร/หลักฐานการตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
1.2.3 ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
ประเภท

การคิดภาระงาน-เดิม

การคิดภาระงาน **

1. อนุสิทธิบัตร

100 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

50 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

2. สิทธิบัตร

200 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

100 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

3. ลิขสิทธิ์

50 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

25 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

หมายเหตุ
1. กรณีมีผู้เขียนบทความหลายคน ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60 : 40 (เจ้าของผลงานชื่อแรกได้สัดส่วนร้อยละ 60 เจ้าของ
ผลงานร่วมแต่ละคนได้สัดส่วนร้อยละ 40)
2. ให้ใช้เอกสารรับรองอนุสิทธิบัตร /สิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ เป็นหลักฐานการประกอบการพิจารณา
3. หากเป็นการจดอนุสิทธิบัตร /สิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ ร่วมกับนักศึกษา ให้นับเป็นภาระงานของอาจารย์ กรณีอาจารย์
1 คนให้นับภาระงานเป็นร้อยละ 100 ส่วนกรณีอาจารย์มากกว่า 1 คน ให้ใช้สัดส่วนเป็นไปตามข้อ 1

2. การคิดภาระงานด้านบริการวิชาการ
2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับ
การคิดภาระงาน
1. ชํานาญการ / ปฏิบัติการพิเศษ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 ชม/ราย/งวดประเมิน
2. เชี่ยวชาญ / รองศาสตราจารย์

30 ชม/ราย/งวดประเมิน

3. เชี่ยวชาญพิเศษ / ศาสตราจารย์

40 ชม/ราย/งวดประเมิน
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หมายเหตุ
1. นับภาระงานตามวันที่ลงในคําสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงวดประเมิน
2.2 กรรมการพิจารณาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอื่น
ระดับหลักสูตร
ทุกระดับ/ประเภท

การคิดภาระงาน
20 ชม/หลักสูตร

หมายเหตุ
1. นับภาระงานตามวันที่ลงในคําสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3 บริการวิชาการ ร่วมกับสถาบันอื่น
ประเภท/ลักษณะ

ในงวดประเมิน

การคิดภาระงาน

1. Keynote องค์ปาฐก / Invited Speaker ระดับชาติ
2. Keynote องค์ปาฐก / Invited Speaker ระดับนานาชาติ
3. วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษ

60 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน
90 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน
30 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน

4. กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางวิชาการในต่างสถาบัน

20 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน

5. การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาว เช่น
งานบริการ ออกแบบ งานที่ปรึกษาโครงการ (ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
หากเป็นโครงการที่มีระยะน้อยกว่าให้คิดภาระงานตามสัดส่วน)
6. กิจกรรมบริการวิชาการอื่น ๆ เช่น ให้คําปรึกษาทางวิชาชีพ
เผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่างๆ
(การแสดงผลงานในนิทรรศการ/สัมภาษณ์/เวบไซต์/สื่อออนไลน์อื่น ๆ
ถ่ายทอด องค์ความรู้สู่ชุมชน /พิธีกร ผู้ประสาน-Moderator **
7. การนําเสนอผลงานผ่าน Poster –ระดับชาติ **

100 ชม/โครงการ/งวดประเมิน

8. การนําเสนอผลงานผ่าน Poster –ระดับนานาชาติ **

30 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน

15 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน

15 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน

หมายเหตุ
1. ต้องมีหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. กรณีไม่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ตามข้อ 1 ให้นําหลักฐานเชิงประจักษ์ อาทิ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือ เว็บลิ้งค์ ใช้เป็น
หลักฐานแทน
3. การคิดภาระงานเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญา ใช้การคํานวณแบบบัญญัติไตรยางค์ ถ้าไม่มีกําหนดระยะเวลาจากต้นเรื่องให้
ทําตารางการทํางานประกอบ และหากยังไม่ทราบกําหนดระยะเวลาให้นบั เป็นครั้ง ตามข้อ 6
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2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ประเภทบทความ

การคิดภาระงาน

1. บทคัดย่อภาษาไทย

3 ชม/บทความ/งวดประเมิน

2. บทคัดย่อภาษาต่างประเทศ

6 ชม/บทความ/งวดประเมิน

3. บทความภาษาไทย

10 ชม./บทความ/งวดประเมิน

4.บทความภาษาต่างประเทศ

20 ชม/บทความ/งวดประเมิน

2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย
ระดับ

การคิดภาระงาน

1. ข้อเสนอโครงการ

10 ชม/เรื่อง/งวดประเมิน

2. ฉบับสมบูรณ์

20 ชม/เรื่อง/งวดประเมิน

2.6 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ภายนอกคณะ
ประเภท
การคิดภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์
ใช้เกณฑ์เดียวกับการคิดภาระงานสอน
สําหรับหน่วยงานภายนอกคณะ
ของคณะ โดยกําหนดให้เป็นภาระงาน
ด้านการให้บริการวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม การศึกษาอิสระ ใช้เกณฑ์เดียวกับการคิดภาระงานสอน
สําหรับหน่วยงานภายนอกคณะ
ของคณะ โดยกําหนดให้เป็นภาระงาน
ด้านการให้บริการวิชาการ
2.7 บรรณาธิการวารสารและเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ประเภท/ลักษณะ
1. บรรณาธิการวารสาร/การประชุมวิชาการระดับชาติ

100 ชม/เล่ม/งวดประเมิน

2. บรรณาธิการวารสาร/การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
3. บรรณาธิการวารสารกึ่งวิชาการ/นิตยสาร

200 ชม/เล่ม/งวดประเมิน

การคิดภาระงาน

50 ชม/เล่ม/งวดประเมิน

2.8 กองบรรณาธิการและเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับ/ประเภท/ลักษณะ

การคิดภาระงาน

1. กองบรรณาธิการวารสาร/การประชุมวิชาการระดับชาติ 35 ชม/เล่ม/งวดประเมิน
2. กองบรรณาธิการวารสาร/การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
3. กองบรรณาธิการวารสารกึ่งวิชาการ/นิตยสาร

70 ชม/เล่ม/งวดประเมิน
15 ชม/เล่ม/งวดประเมิน
4

(ปรับปรุงครั้งที่ 2 – 29 พฤศจิกายน 2560) 5
2.9 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ ภายนอกคณะ
ระดับ/ประเภท/ลักษณะ
1. ระดับปริญญาเอก

30 ชม./เรื่อง

2. ระดับปริญญาโท
3. ตรวจเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ
4. ตรวจวิทยานิพนธ์ / โครงการออกแบบ

20 ชม./เรื่อง
10 ชม./เรื่อง
10 ชม./เรื่อง

หมายเหตุ

การคิดภาระงาน

โดยนับภาระงานตามวันที่ในคําสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2.10 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร จุลสาร หรือ อื่นๆ นอกเหนือจาก วารสารวิชาการ
ประเภท/ลักษณะ
การคิดภาระงาน
1. บทความอื่นๆ เช่น บทความให้ความรู้ทั่วไป
20 ชม/เรื่อง/งวดประเมิน
บทความกึ่งวิชาการ บทความวิเคราะห์

3. ภาระงานอื่นๆ ที่ไม่มีระบุไว้ ให้คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณา
หมายเหตุ
* ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน , วันที่ 4 กรกฎาคม และวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
** ครั้งที่ 2 29 พฤศจิกายน 2560 ผ่านที่ประชุม กรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 11/2560 และ กรรมการวิชาการ และกรรมการวิจัย 22
พฤศจิกายน 2560
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