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เกณฑ์การประเมินภาระงาน 

การเลือกแผนการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลแบบฟอร์มประกอบการจัดท าภาระงานที่ใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ภาระงาน เกณฑ์ขั้นต ่ำคณะก่ำหนดใหม่ 
ร้อยละ ชั วโมงภำระงำน 

1. ด้านวิชาการ 35% 294 ชั่วโมง 

2. ด้านวิจัย 15% 126 ชั่วโมง 
3. ด้านบริการวิชาการ 15% 126 ชั่วโมง 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ 5% 42 ชั่วโมง 

5. ด้านบริหารจัดการ 5% 42 ชั่วโมง 

หลักการค านวณ % ภาระงาน อ้างอิงจากเกณฑ์ภาระงานเดิมของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด ไว้ดังนี้ 

1 รอบการประเมินคิดเป็น 24 สัปดาห์ เกณฑ์มีการก าหนดภาระงานขั้นต่ าต่อ 1 รอบการประเมินเป็น 35 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเป็นภาระงานต่อ 1 รอบการประเมิน 840 ชั่วโมง 

*** ภาระงานที่เหลือ ร้อยละ 25 บุคลากรสายวิชาการแต่ละท่าน สามารถเลือกเพ่ิมให้กับภาระงานทั้ง 4 ด้าน

ตามความต้องการ ให้ได้ภาระงานรวมร้อยละ 100 ยกเว้นด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม ก าหนดขั้น

สูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 10 (84 ชั่วโมงภาระงาน/รอบการประเมิน) *** 

1.  ภารกิจภาระงานด้านวิชาการ  ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน งานพัฒนาวิชาการ และต าแหน่ง

ทางการบริหาร 

น้ าหนัก 35% ของภาระงานทั้งหมด ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12.25 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์/รอบการ

ประเมิน 

12.25 ชั่วโมงภาระงาน x 24 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา = 294 ชั่วโมงภาระงาน เท่ากับ 35%  

ดังนั้น 1% มีค่าเท่ากับ 8.4 ชั่วโมงภาระงาน   

2. ภารกิจภาระงานด้านวิจัย  ประกอบด้วยงานวิจัย 

น้ าหนัก 15% ของภาระงานทั้งหมด ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5.25 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์/รอบการ

ประเมิน 

5.25 ชั่วโมงภาระงาน x 24 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา = 126 ชั่วโมงภาระงาน เท่ากับ 15%  

ดังนั้น 1% มีค่าเท่ากับ 8.4 ชั่วโมงภาระงาน 
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3. ภารกิจภาระงานด้านบริการวิชาการ  ประกอบด้วยงานบริการวิชาการ 

น้ าหนัก 15% ของภาระงานทั้งหมด ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5.25 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์/รอบการ

ประเมิน 

5.25 ชั่วโมงภาระงาน x 24 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา = 126 ชั่วโมงภาระงาน เท่ากับ 15%  

ดังนั้น 1% มีค่าเท่ากับ 8.4 ชั่วโมงภาระงาน 

4. ภารกิจภาระงานด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม /การท า

กิจกรรมอ่ืน ๆ 

น้ าหนัก 5 % ของภาระงานทั้งหมด ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1.75 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์/รอบการ

ประเมิน 

1.75 ชั่วโมงภาระงาน x 24 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา = 42 ชั่วโมงภาระงาน เท่ากับ 5%  

ดังนั้น 1% มีค่าเท่ากับ 8.4 ชั่วโมงภาระงาน 

5. ภารกิจภาระงานด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วยการบริหารการจัดการเรียนการสอน งานพัฒนา

วิชาการ และต าแหน่งทางการบริหาร 

น้ าหนัก 5% ของภาระงานทั้งหมด ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1.75 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์/รอบการประเมิน 

1.75 ชั่วโมงภาระงาน x 24 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา = 42 ชั่วโมงภาระงาน เท่ากับ 5%  

ดังนั้น 1% มีค่าเท่ากับ 8.4 ชั่วโมงภาระงาน 

การคิดคะแนน 

 5 % = 42 ชั่วโมงภาระงาน 

 10 % = 84 ชั่วโมงภาระงาน 

 15 % = 126  ชั่วโมงภาระงาน 

 20 % = 168 ชั่วโมงภาระงาน 

 25 % = 210 ชั่วโมงภาระงาน 

30 % = 252 ชั่วโมงภาระงาน 

35 % = 294 ชั่วโมงภาระงาน 

40 % = 336 ชั่วโมงภาระงาน 
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 รอบการประเมิน  ให้คิดช่วงเวลา ดังนี้ 

- การจัดการเรียนการสอน รอบการประเมินที่ 1/2562  ให้คิดภาระงานงานของภาคเรียนที่ 1/2561 

จ านวน 9 สัปดาห์ และภาคเรียนที่ 2/2561  จ านวน 15 สัปดาห์  

- การจัดการเรียนการสอน รอบการประเมินที่ 2/2562  ให้คิดภาระงานงานของ ภาคฤดูร้อน 3/2561  

จ านวน 8 สัปดาห์ และและภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 6 สัปดาห์ 

- ข้อมูลส่วนอื่นๆ ให้คิดตามรอบการประเมินจริง *** ตัวอย่าง ข้อมูลวิจัย ข้อมูลบริการวิชาการ ข้อมูล

ประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ 

ปฏิทินการกรอกข้อมูลในระบบ 

 
รอบการประเมินที่ 1 

1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 
รอบการประเมินที่ 2 

1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย. 65 

1. บุคลากรบันทึกข้อมูลในระบบ 1 ต.ค. 64 - 25 ก.พ. 65 1 เม.ย. 65 - 31 ส.ค. 65 

2. หน่วยงานภาควิชาประชุมพิจารณา 8 - 25 ก.พ. 65 6 - 31 ส.ค. 65 

3. ที่ประชุมคณะฯ พิจารณา  มีนำคม 65 กันยำยน 65 

4. ส่งผลการพิจารณามหาวิทยาลัย มีนำคม 65 กันยำยน 65 

 

หมายเหตุ :   

       *  ประเมินการปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 (ต.ค. 64 -มี.ค. 65)  

       ภาระงาน ในเทอมการศึกษาที่ 1/2564 (ต.ค. 65)  คิด 2 สัปดาห์  

       และ ภาระงาน ในเทอมการศึกษาท่ี 2/2564 (พ.ย. 64 – มี.ค. 65)  คิด 15 สัปดาห์       

          

       ** ประเมินการปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 (เม.ย. 65- ก.ย. 645      

       ภาระงาน ในเทอมการศึกษาที่ 3/2564  (เม.ย. 65 – มิ.ย. 65)  คิด 8 สัปดาห์ 

       และ ภาระงาน ในเทอมการศึกษาท่ี 1/2565  (มิ.ย. 65 – ต.ค. 65)  คิด 15 สัปดาห์ 
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รายละเอียดการคิดคะแนนภาระงาน 

1. ภารกิจภาระงานด้านวิชาการ  

1.1 การจัดการเรียน-การสอน   

1.1.1 การสอนระดับปริญญาตรี   

    1.1.1.1 วชิาบรรยาย (การสอน/ควบคุมห้องสอบ)   3  ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมง (สอน) 

    1.1.1.2 วชิาปฏิบัติ/การควบคุม Senior Project (การสอบ/ควบคุมห้องสอบ)  2 ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมง 

(สอน) 

    1.1.1.3 ผู้จัดการรายวิชา      1  ชั่วโมงภาระงาน/รายวิชา/สัปดาห์ 

    1.1.1.4 ผู้ประสานงาน      0.5  ชั่วโมงภาระงาน/รายวิชา/สัปดาห์ 

    1.1.1.5 การควบคุมโครงงาน ที่ปรึกษาโครงงาน/การศึกษาอิสระ/ปัญหาพิเศษ 

         1.1.1.5.1 ประธาน/ที่ปรึกษา     1  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์/เรื่อง 

         1.1.1.5.2 รองประธานกรรมการ/ที่ปรึกษาร่วม   0.5  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์/เรื่อง 

     1.1.1.6 การสอบโครงงาน/การศึกษาอิสระ/ปัญหาพิเศษ  3  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 

     1.1.1.7 การปฐมนิเทศ/การนิเทศ/การปัจฉิมนิเทศ/ฝึกงาน  1  ชั่วโมงภาระงาน/1 ชั่วโมงปฏิบัติ  

(ทั้งนี้ไม่เกิน 6 ชั่วโมงภาระงาน/วัน) 

     1.1.1.8 สอบ Senior Project     6  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 

     หมายเหตุ :   

     1) ข้อ 1.1.1.1-1.1.1.2 ได้รับภาระงานเพิ่มกรณีการสอนห้องใหญ่ที่ไม่มี TA ตามเกณฑ์ ดังนี้   

         1.1 การสอนนิสิต 51-100  เพ่ิมตัวคูณภาระงานเป็น 1.2 

         1.2 การสอนนิสิต 101-150 เพ่ิมตัวคูณภาระงานเป็น 1.4 

         1.3 การสอนนิสิต 151 ขึ้นไป เพ่ิมตัวคูณภาระงานเป็น 1.6 

     2) กรณีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ เพ่ิมตัวคูณภาระงานเป็น 1.5  เท่า 

     3) การคุมการศึกษาอิสระ/โครงงาน/อ่ืนๆ ของระดับปริญญาตรี คิดภาระงาน 15 สัปดาห์   

1.1.2 การสอนระดับปริญญาโท-เอก  

     1.1.2.1 การสอนบรรยาย (การสอน/ควบคุมห้องสอบ)   5  ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมง 

     1.1.2.2 การสอนปฏิบัติ (การสอน/ควบคุมห้องสอบ)   3  ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมง 

     1.1.2.3 ผู้จัดการรายวิชา      1  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 
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     1.1.2.4 การควบคุมวิทยานิพนธ์     3  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/สัปดาห์ 

     1.1.2.5 การควบคุม I.S.      1.5  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/สัปดาห์ 

     1.1.2.6 การสอบโครงร่าง/การสอบวิทยานิพนธ์   3  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 

     1.1.2.7 การสอบ I.S.      1.5  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 

     หมายเหตุ : 

     - การคุมวิทยานิพนธ์ ป.โท/เอก คิดตามรอบการประเมินจริง ตามค าสั่งแต่งตั้ง (ไม่เกิน 24 สัปดาห์) 

     - ระยะเวลาต่อภาคการศึกษา (จ านวนระยะเวลาเป็นสัปดาห์ ในภาคการศึกษานั้นๆ ปกติคิด 15 สัปดาห์ต่อ

ภาคการศึกษา) 

1.1.3 กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
1.1.3.1 ประธำนหลักสูตร ทดแทนภาระงานของบุคลการสายวิชาการ ร้อยละ 20 

(168 ชม.ภำระงำน/ภำคเรียน) 
     1.1.3.2. ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร   ทดแทนภาระงานของบุคลการสายวิชาการ ร้อยละ 20 

(168 ชม.ภำระงำน/ภำคเรียน) 
     1.1.3.3 อำจำรย์ประจ่ำหลักสูตร  10 ชม.ภำระงำน/ภำคเรียน 
      หมายเหตุ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ก าหนดภาระงานทางวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2559  ข้อ 6.4 

1.1.4. คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการกิจการนิสิต/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/อาจารย์ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษา

สภานิสิต/องค์การนิสิต/สโมสรนิสิต/ชมรม  1  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

หมายเหตุ : 

    - จ านวนระยะเวลาเป็นสัปดาห์ ในรอบการประเมิน ปกติคิด 24 สัปดาห์ต่อรอบการประเมิน 

1.2 งานพัฒนาวิชาการ   

1.2.1 เอกสารประกอบการสอน     150  ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

1.2.2 เอกสารค าสอน/สิ่งพิมพ์     175  ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

1.2.3 ต ารา/หนังสือ     200  ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

1.2.4 การผลิตสื่อการสอน/การผลิตอุปกรณ์การสอน/การผลิตสิ่งประดิษฐ์  6  ชั่วโมงภาระงาน/วิชา/สัปดาห์ 

1.2.5 การไปราชการเข้าร่วมอบรม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 1  ชั่วโมงภาระงาน/

ชั่วโมง เข้าร่วมไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน (ไม่นับระยะเวลาการเดินทาง) 
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1.2.6 บทความทางวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ   30  ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น/ปี 

1.2.7 บทความทางวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   50  ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น/ปี 

หมำยเหตุ : 
 - ข้อ 1.2.1 เอกสำรประกอบกำรสอน 
       -  จะสำมำรถกรอกข้อมูลในกรณีสอนเป็นภำคกำรศึกษำแรก และต้องม ีเอกสำรแนบให้หน่วยงำนต้น  
          สังกัดแล้วเท่ำนั้น  
       -  กรณีต้องกำรน่ำมำคิดภำระงำนอีกต้องระบุส่วนที มีกำรแก้ไขเพิ มเติมในเอกสำร แจ้งหน่วยงำนต้น
สังกัด 
- ข้อ 1.2.2 เอกสำรค่ำสอน/สิ งพิมพ์  ใช้คิดภำระงำนได้เฉพำะเอกสำรที ใช้ประกอบส่ำหรับกำรขอประเมิน
กำรสอน หรือใช้ประกอบกำรขอต่ำแหน่งทำงวิชำกำรเท่ำนั้น 
- ข้อ 1.2.3 ต่ำรำ/หนังสือ  ใช้คิดภำระงำนได้เฉพำะเอกสำรที ใช้ประกอบกำรขอต่ำแหน่งทำงวิชำกำรเท่ำนั้น 
 

2. ภารกิจภาระงานด้านวิจัย  

2.1 ทุนส่วนตัวหรือทุนประเภทอ่ืนๆ  100  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 

2.2 ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน   150  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 

2.3 ทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน   200  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 

2.4 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ   250  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 

หมายเหตุ : 

1) ข้อ 2.2, 2.3 และ 2.4 ให้คิดภาระงานโดยค านวณเป็นสัดส่วนภาระงานของเล่ม (เรื่อง) 

2) กรณีงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัวต้องมีหนังสืออนุมัติคณะต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการ 

3) การค านวณชั่วโมงภาระงานของ กิจกรรมให้ค านวณตามปีงบประมาณท่ีขอทุนสนับสนุน 

4) ข้อ 2.4 เกณฑ์กำรประเมินตำมมติที ประชุมกรรมกำรประจ่ำคณะพิจำรณำเพิ มเติม * 

5) ข้อ 2.5 การประชุม/อบรม/สัมมนา ทางวิชาการ และอ่ืนๆ คิดตามรอบการประเมินจริง  

2.5 ผลงานที่ได้ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 100  ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น/ปี 

2.6 ผลงานที่ได้ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ   50  ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น/ปี 

2.7 การเสนอผลงานในระดับชาติ     30  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 

2.8 การเสนอผลงานในระดับนานาชาติ    50  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง/ปี 

2.9 การเสนอผลงานโดยโปสเตอร์ระดับชาติ    10  ชั่วโมงภาระงาน/ผลงาน 1 ชิ้น 

2.10 การเสนอผลงานโดยโปสเตอร์ระดับนานาชาติ   20  ชั่วโมงภาระงาน/ผลงาน 1 ชิ้น 
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2.11 สิทธิบัตร       300  ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น  

2.12 อนุสิทธิบัตร      250  ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น 

2.13 ลิขสิทธิ์        200  ชั่วโมงภาระงาน/ชิ้น 

2.14 คณะกรรมการวิจัย       1  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

หัวข้อ 2.11, 2.12 และ 2.13 (ปีแรก X 1.0, ปีที่ 2 X 0.5 และปีที่ 3 X 0.1) 

3. ภารกิจภาระงานด้านบริการวิชาการ   

3.1 ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน   150  ชั่วโมงภาระงาน/โครงการ/ปี 

3.2 ทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน   200  ชั่วโมงภาระงาน/โครงการ/ปี 

3.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ   250  ชั่วโมงภาระงาน/โครงการ/ปี 

หมายเหตุ : 

- ข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 ให้คิดภาระงานโดยค านวณเป็นสัดส่วนภาระงานของโครงการ (เรื่อง)   

ตามปีงบประมาณที่ขอทุนสนับสนุน 

- ข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 เกณฑ์กำรประเมินตำมมติที ประชุมกรรมกำรประจ่ำคณะพิจำรณำเพิ มเติม * 

3.4 คณะกรรมการบริการวิชาการ   1  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

3.5 การจัดอบรมสัมมนา     6  ชั่วโมงภาระงาน/วัน/โครงการ 

3.6 วิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษ (ไม่นับรวมการเป็นอาจารย์พิเศษ) 

      3.6.1 ภายในสถาบัน     10  ชั่วโมงภาระงาน/วัน/โครงการ  

      3.6.2 ภายนอกสถาบัน     

              3.6.2.1 ระดับชำติ   15 ชั่วโมงภาระงาน/วัน/โครงการ 

              3.6.2.2 ระดับนำนำชำติ  30 ชั่วโมงภาระงาน/วัน/โครงการ 

3.7 การบริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน   1  ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมงปฏบิัติการ (ไม่เกิน 6 ชม./วัน) 
3.8 คณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

3.8.1 คณะกรรมกำรอ่ำนวยกำร 3  ชั วโมงภำระงำน/สัปดำห์ (1 พฤศจิกำยน 63- 31 มกรำคม 64) 
3.8.2 คณะกรรมกำรด่ำเนินกำร 6  ชั วโมงภำระงำน/สัปดำห์ ( 1 กุมภำพันธ์ – 31 ธันวำคม 64) 

3.9 กำรสอนคณะอื นภำยในมหำวิทยำลัย ที ไม่ใช่รำยวิชำศึกษำทั วไป และกำรสอนโรงเรียนมัธยมสำธิต ใช้เกณฑ์
ภำระงำนเทียบเท่ำปริญญำตรี (ไม่เกิน 6 ชม./สัปดำห์) 

3.9.1 กำรบรรยำย    3 ชม.ภำระงำน/ชม.(สอน) 
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3.9.2 ปฏิบัติกำร             1.5 ชม.ภำระงำน/ชม.(สอน) 
3.10 กำรสอนสถำนศึกษำอื น (ภำระงำนรวมได้ ไม่เกิน 45 ภำระงำน) 

3.10.1 กำรบรรยำย/ปฏิบัติกำร  1 ชม.ภำระงำน/ชม.(สอน) 
 (ท้ังนี้ ไม่เกิน 4 ชม./สัปดำห์ และต้องมีบันทึกถึงคณบดีจึงจะน่ำมำนับได้) 
3.11 การอ่านผลงานทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา/วิจัย/บทความ 15  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 

3.12 กรรมการอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกปฏิบัติการมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตาม 

ต าแหน่งหน้าที่ประจ า      

3.12.1 กรรมการภายในมหาวิทยาลัย 6  ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมง 

3.12.2 กรรมการระดับชาติ  8  ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมง 

3.12.3 กรรมการระดับนานาชาติ  10  ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมง 

3.13 การเขียนบทความเผยแพร่ในวารสาร/หนังสือพิมพ์/วิทยุ ฯลฯ  6  ชั่วโมงภาระงาน/เรื่อง 

3.14 งานวารสาร 

      3.14.1 บรรณาธิการ    40  ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

      3.14.2 กองบรรณาธิการ   20  ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

3.15 งานจุลสาร 

      3.15.1 บรรณาธิการ    20  ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

      3.15.2 กองบรรณาธิการ   10  ชั่วโมงภาระงาน/เล่ม 

3.16 อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่รับผิดชอบนิสิตฝึกงาน ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายวิชาฝึกงาน ปีการศึกษา 2563 เป็นกรณีพิเศษ 150 ชั่วโมงภาระงานต่อโครงการ/หัวข้อ 

หมายเหตุ : 

- ข้อ 3.5, 3.11 และ 3.12 หากกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมระดับนานาชาติ ให้ได้เกณฑ์ภาระงานเป็น 2 เท่า   

    - ข้อ 3.8, 3.9 และ 3.10 เกณฑ์กำรประเมินตำมมติที ประชุมกรรมกำรประจ่ำคณะพิจำรณำเพิ มเติม * 
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4. ภารกิจภาระงานการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม /การท ากิจกรรมอ่ืน ๆ  

- ผู้จัดโครงการ   ให้ 8 ชั่วโมงภาระงาน/กิจกรรม/วัน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ  ให้ 6 ชั่วโมงภาระงาน/กิจกรรม/วัน 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 

o กิจกรรมท าบุญคณะ/ภาควิชา/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

o กิจกรรมวันสงกรานต์คณะ/มหาวิทยาลัย 

o กิจกรรมในวันปีใหม่คณะ/มหาวิทยาลัย 

o กิจกรรมครอบครูพระวิษณุ 

o กิจกรรมวันไหว้ครูมหาวิทยาลัย 

o โครงการสัปดาห์นายช่าง 

o โครงการเทศน์มหาชาติ 

o โครงการวิศวกรวิศวธรรม 

o กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

o โครงการบริจาคโลหิต 

o โครงการประเมินคุณภาพภายในคณะ/ภาควิชา 

o โครงการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานของหน่วยวิจัยคณะ 

o โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

o โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ/วิจัย/บริการวิชาการ 

o โครงการปฐมนิเทศลูกพระวิษณุและประชุมผู้ปกครอง 

o โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต นิสิตชั้นปีที่ 4 

o กิจกรรมกีฬาบุคลากรคณะ/มหาวิทยาลัย 

o พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อม นั่งในพิธี ถ่ายรูป และอ่ืน ๆ โครงการมี 3 วัน) 

o การแต่งกายชุดไทย/ชุดตามเทศกาล/ชุดตามประกาศ 

o กิจกรรมท านุบ ารุงอ่ืน ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย และภาควิชา ระบุ......................ว/ด/ป ีที่จัด 

หมายเหตุ : เกณฑ์กำรประเมินตำมมติที ประชุมกรรมกำรประจ่ำคณะพิจำรณำเพิ มเติม * 
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5. ภารกิจภาระงานด้านบริหารจัดการ 

เกณฑ์ภาระงานระดับผู้บริหาร ให้น่ำไปคิดเป็นภำระงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 

(1) อธิการบดี       50 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

(2) รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย สถาบัน และส านัก หรือเทียบเท่า 32 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

(3) ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย สถาบัน และส านัก หรือเทียบเท่า 

20 ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

(4) ผู้ช่วยคณบดี รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย สถาบัน และส านัก หรือเทียบเท่า 12 ชั่วโมง

ภาระงาน/สัปดาห์ 

(5) การบริหารจัดการส าหรับผู้ที่มิได้ด ารงต าแหน่งทางบริหาร  0.2 ชั่วโมงภาระงาน/ชั่วโมง (การท างาน) 

     (หมายเหตุ : ข้อ (1), (2), (3) และ (4) เดิมเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ก าหนดภาระงาน

ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2559  ข้อ 6.3) 
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