
วาระที่...................... 

เรื่อง   การกําหนดภาระงานและการนับผลงานของบุคลากรสายวิชาการ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร พ.ศ.2559 และประกาศฯเพ่ิมเติมน้ัน บัดน้ีไดมีคณะ/หนวยงานขอหารือมายังมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ

กําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 

ดวยบันทึกขอความท่ี มอ 300/2587 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตรไดขอ 

หารือตอมหาวิทยาลัยวา กรณีท่ีบุคลากรมีภาระงานท่ีโดดเดนในเร่ืองของการบริการวิชาการใหแกหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมาก จึงขอกําหนดสัดสวนภาระงาน ดังน้ี (เอกสาร 1) 

- ภาระงานสอน 40 % 

- ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอ่ืน  ๆ15% 

- ภาระงานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอ่ืน  ๆ45 % 

ท้ังน้ีคณะวิทยาศาสตรไดขอใหมหาวิทยาลัยไดพิจารณา 2 ประเด็น คือ 

1. ใหความเห็นชอบใหบุคลากรทําขอตกลงภาระงานในสัดสวนดังกลาว โดยดําเนินการผาน

ระบบ TOR Online หรือจัดทําเปนกระดาษ

2. แจงเกณฑการเพ่ิมคาจางกรณีการจัดทําเปนกระดาษ

ตาราง 1 แสดงขอมูลรอยละของภาระงานบุคลากรสายวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและขอมูลท่ี 

 คณะวิทยาศาสตรไดขอใหพิจารณารอยละของภาระงานกรณีบุคลากรมีภาระงานบริการวิชาการโดดเดน 
ภาระงาน 

(รอยละ 

โดยประมาณ) 

ประเภทภาระงาน (track) 

กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป กลุมอายุงานมากกวา 5 ป ขอใหพิจารณากรณี

บุคลากรมีภาระงานบริการ

วิชาการโดดเดน 

ทั่วไป เนนวิชาชีพ 

สุขภาพ 

เนนการสอน เนนการวิจัย เนนวิชาชีพ 

สุขภาพ 

สอน 50-60 25-60 60-70 25-35 25-60 40 

วิจัย 30-40 25-60 25-35 60-70 25-60 15 

บริการวิชาการ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และภาระงานอื่น ๆ  

5-10 10-40 5-10 5-10 10-40 45 

ประเด็นพิจารณา 

1. ใหบุคลากรสายวิชาการท่ีมีภาระงานบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับภารกิจ ทิศทางการ

ดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน และมหาวิทยาลัย สามารถกําหนดสัดสวนรอยละของภาระงานสอน  วิจัย และ

บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอ่ืน ๆ ได โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะ/หนวยงาน ไดหรือไม 

2. ใหบุคลากรตามขอ 1 สามารถไดรับการยกเวนโดยไมตองใชระบบ TOR Online

โดยใหทําขอตกลงภาระงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาเปนเอกสาร และรายงานให

มหาวิทยาลัยรับทราบไดหรือไม 

ท่ีประชุมไดพิจารณา มีมติ........................ 
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กรณีที่ 2 

ดวยบันทึกขอความท่ี มอ 550/2153 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 คณะเภสัชศาสตร 

ไดขอหารือตอมหาวิทยาลัยวา ดวยมติท่ีประชุม ก.บ.ม.ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 

ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติใหกําหนดแนวปฏิบัติในการคํานวณภาระงานสําหรับการจัดทําขอตกลงภาระงาน 

รอบการประเมินป 2561 ไปแลว  

   นอกจากน้ีคณะเภสัชศาสตรไดพิจารณาวา การช้ีแจงรายละเอียดของแตละหัวขอการประเมิน

ยังขาดความชัดเจน เชน ภาระงานสอน ขอ 3 นวัตกรรมการสอน(ตอป) กลุมขาราชการ ผลงานท่ีเกิดในรอบท่ี 

1/.... สามารถนํามานับในรอบ 2/.... ได คณะเภสัชศาสตรจึงขอสอบถามเพ่ือความชัดเจนในการประเมิน รอบ 

1/2561 คือ “ผลงานที่เกิดในรอบที่ 2/2560 สามารถนํามานับในรอบที่ 1/2561 ไดหรือไม ประการใด” และ

ทุกหัวขอของการประเมินควรแยกประเภทกลุมขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยใหชัดเจน โดยเฉพาะหัวขอ

ที่นับชิ้นงาน เชน จํานวนทุน นวัตกรรม ที่ปรึกษา ผลงาน ระบุเชนเดียวกับหัวขอที่ 3 บริการวิชาการ” ซ่ึง

หากนํามานับไดกรุณาแจงใหคณะ/หนวยงานทราบดวย ท้ังน้ัน เพ่ือสรางความเขาใจและถือเปนแนวปฏิบัติ

เดียวกันตอไป น้ัน (เอกสาร 2) 
 

  ขอช้ีแจง 

  1. ดวยท่ีประชุม ก.บ.ม.ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ไดพิจารณา

และมีมติใหกําหนดแนวปฏิบัติในการคํานวณภาระงานสําหรับการจัดทําขอตกลงภาระงาน    รอบการประเมินป 

2561 โดยการนับภาระงานบุคลากรในสวนของผลงานทางวิชาการ เปนดังน้ี 

     1. ขาราชการ 

   รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2561 (วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561) และคร้ังท่ี 

2/2561  (วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 - 31 กรกฎาคม 2561) และรอบการประเมินในคร้ังตอไป ใหขาราชการนับภาระงาน

ในสวนของผลงานตามแนวทางดังน้ี 
 

รอบการประเมินที่ วันที่ผลงานตีพิมพ กลุมขาราชการ 

1/2561 1 สิงหาคม  2560 - 31 มกราคม 2561 นับผลงานท่ีเกิดในรอบ 2/2560 และ 1/2561 

2/2561 1 กุมภาพันธ 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 นับผลงานท่ีเกิดในรอบ 1/2561 และ 2/2561 
 

      2. พนักงานมหาวิทยาลัย 

      รอบการประเมินป 2561 (วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) เปนตนไป  

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยนับภาระงานในสวนของผลงานตามแนวทาง ดังน้ี 
 

รอบการประเมิน วันที่ผลงานตีพิมพ กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

ป 2561 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 นับผลงานท่ีเกิดในรอบป 2561 ใหนับผลงานตามรอบการ

ประเมิน 12 เดือน ป 2562 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 นับผลงานท่ีเกิดในรอบป 2562 
 

2. มหาวิทยาลัยไดมีประกาศ เร่ือง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559 ซ่ึงทุกหัวขอการประเมินในทุกภาระงาน ไดกําหนดจํานวนผลงานตอป 

(เอกสาร 3) ท้ังน้ีกองการเจาหนาท่ีไดขอใหประชุม ก.บ.ม. ไดพิจารณาและมีมติใหกําหนดแนวปฏิบัติในการ

คํานวณภาระงานฯ เฉพาะในสวนการนับภาระงานบุคลากรในสวนของผลงานทางวิชาการ เทาน้ัน โดยแตยังไมได

ใหพิจารณาการนับผลงานตอปในหัวขอของการประเมินอ่ืน  ๆดวย  
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ประเด็นพิจารณา 

ใหบุคลากรสายวิชาการสามารถนับผลงานในทุกหัวขอการประเมิน ท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนด

จํานวนผลงานตอป ใหนับผลงานไดเชนเดียวกับการนับผลงานวิชาการ ตามมติท่ีประชุมก.บ.ม.ในคราวประชุม

คร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 คือ 

     1. ขาราชการ 

   รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2561 (วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561) และคร้ังท่ี 

2/2561  (วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 - 31 กรกฎาคม 2561) และรอบการประเมินในคร้ังตอไป ใหขาราชการนับภาระงาน

ในสวนของผลงานตามแนวทางดังน้ี 
 

รอบการประเมินที่ วันที่มีผลงาน กลุมขาราชการ 

1/2561 1 สิงหาคม  2560 - 31 มกราคม 2561 นับผลงานท่ีเกิดในรอบ 2/2560 และ 1/2561 

2/2561 1 กุมภาพันธ 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 นับผลงานท่ีเกิดในรอบ 1/2561 และ 2/2561 

 

      2. พนักงานมหาวิทยาลัย 

      รอบการประเมินป 2561 (วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) เปนตนไป  

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยนับภาระงานในสวนของผลงานตามแนวทาง ดังน้ี 
 

รอบการประเมิน วันที่มีผลงาน กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

ป 2561 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 นับผลงานท่ีเกิดในรอบป 2561 ใหนับผลงานตามรอบการ

ประเมิน 12 เดือน ป 2562 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 นับผลงานท่ีเกิดในรอบป 2562 

 

 

  ท่ีประชุมไดพิจารณา มีมติ........................ 

 
 


















