ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง การกําหนดภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
----------------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เ สริมสราง
พลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยืนยงของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอนวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
เพื่อใหก ารปฏิบัติหนาที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย บรรลุวัต ถุประสงคตามภาระหนาที่
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายและมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาและบริหาร
กําลังคน สําหรับใชเปนแนวทางการประเมินการปฏิบัติงาน อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๘(๔) และขอ
๓๐ แหงขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ จึงออก
ประกาศเกี่ยวกับการกําหนดภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การกําหนด
ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๒ ใหอธิการบดี รักษาการตามประกาศนี้
ขอ ๓ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อธิการบดี
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พนักงานมหาวิทยาลัย หมายความวา บุคคลตามสัญญาจางของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ ที่ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนเป น รายเดื อ น จากเงิ น งบประมาณหรื อ เงิ น รายได ข อง
มหาวิทยาลัย
ป
หมายความวา ปก ารศึกษา โดยคิดปละ ๒ ภาคเรียนไมนับ
รวมภาคฤดูรอน

-๒งาน
หมายความวา ภารกิจตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ง หรืองานอื่นที่สงเสริมภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งงานที่ไดรับการมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติ
ภาระงาน
หมายความวา คา เฉลี่ย น้ํ าหนัก ของการปฏิ บัติห รือ ของ
ผลงาน ที่กําหนดในเชิงปริมาณตอการปฏิบัติงานในหวงระยะเวลาหนึ่งที่กําหนด
งานของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมวิชาการ หมายความวา งานในหนาที่
ความรับผิดชอบของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมวิชาการ ตามกรอบภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มี ๘
งาน ไดแก งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานสรางสรรค
ผลงานวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยี งานพัฒนานักศึกษา งานบริหาร และงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ
งานของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมปฏิบัติการ หมายความวา งานในหนาที่
ความรับผิดชอบของพนักงานมหาวิท ยาลัย กลุมปฏิบัติก าร เพื่อสนับสนุนการดําเนิน งานตามกรอบ
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มี ๒ งาน ไดแก งานหลัก และงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ
งานสอน หมายความวา งานศึกษาคน ควา งานเตรียมการสอน การจัด
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย การเปนที่ปรึกษางานวิจัย การศึกษาคนควา
อิสระ ภาคนิพนธ โครงการหรือปญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคปกติ
งานวิจัย หมายความวา การเปนผูวิจัย ที่ปรึกษา หัวหนาโครงการ กรรมการ
และเลขานุการโครงการวิจัย
งานบริการวิชาการ หมายความวา งานเปนวิทยากร ผูอานผลงานทางวิชาการ
จัดโครงการบริการวิชาการ และงานเขียนบทความทั่วไป
งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายความวา งานสนับสนุน สงเสริม
และสืบสานการจัดกิจ กรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม วัน สําคัญ ของชาติ ศาสนาและกิจ กรรมอัน
เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ประเพณีอันดีงามของชุมชน การแสดงดนตรี นาฏศิลป ศิลปะและนิทรรศการ
ตลอดจนงานจัดกระบวนการเรียนรูและงานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม
งานสรางสรรคผลงานวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยี หมายความวา
งานแตง เรียบเรียง ผลิตตํารา เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน เขียนบทความทางวิชาการ
งานศึกษาคนควา งานออกแบบ ประดิษฐคิดคนหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม สรางองคความรู เกี่ยวกับ
วิทยาการในสาขาวิชาตาง ๆ งานสนับสนุนทักษะวิชาการนักศึกษา หรืองานอื่น ๆ ที่จัดเปนผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย
งานพัฒนานักศึกษา
หมายความวา งานอาจารยที่ปรึกษา งานนิเทศการ
ฝกงานและการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา และงานชวยเหลือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงาน
กิจการนักศึกษา โดยงานดังกลาวจัดใหแกนักศึกษาภาคปกติ

-๓งานบริหาร หมายความวา งานที่ปฏิบัติในตําแหนงผูบริหารระดับตาง ๆ ตั้งแต
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูชวย
อธิการบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทากอง หัวหนาภาค หัวหนาโปรแกรม หัวหนางาน หัวหนาฝาย
งานหลัก หมายความวา งานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ที่ระบุไวในขอ
กําหนดการจาง รวมทั้งงานพิเศษอื่นที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมเปนลายลักษณอักษร
งานหรือกิจกรรมอืน่ ๆ หมายความวา งานพัฒนามหาวิทยาลัย งานกิจการ
พิเ ศษ งานนโยบาย งานความรวมมือกับ สวนราชการ องคการ ชุมชน ทองถิ่น งานกิจ การนิสิต /
นักศึกษา และงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายนอกเหนือจากงานหลัก
ขอ ๔ การกําหนดภาระงานมีวัตถุประสงค ดังนี้
๔.๑ เพือ่ เปนแนวทางในการกําหนดภาระงานขั้นต่ําของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
กําหนดอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
๔.๒ เพื่อใหการมอบหมายงานมีการกระจายอยางเหมาะสมเปนระบบ เปนรูปธรรม
และสามารถประเมินได
๔.๓ เพื่อพัฒนาระบบบริห ารและการจัด สรรบทบาทหนาที่ค วามรับ ผิด ชอบของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
๔.๔ เพื่อใหพนัก งานมหาวิท ยาลัย สามารถจัด สรรโอกาสการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
ขอ ๕ งานของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมวิชาการ กําหนดใหมี ๒ กลุม ๘ งาน ดังนี้
๕.๑ กลุมงานหลัก มี ๓ งาน ไดแก
(๑) งานสอน
(๒) งานวิจัย
(๓) งานบริการวิชาการ
๕.๒ กลุมงานอื่น มี ๕ งาน ไดแก
(๑) งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๒) งานสรางสรรคผลงานวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยี
(๓) งานพัฒนานักศึกษา
(๔) งานบริหาร
(๕) งานหรือกิจกรรมอื่น ๆ
ขอ ๖ งานของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมปฏิบัติการ กําหนดใหมี ๒ งาน ดังนี้
๖.๑ งานหลัก

-๔๖.๒ งานหรือกิจกรรมอื่น ๆ
ขอ ๗ ภาระงานขั้นต่ําของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมวิชาการ มีดังนี้
๗.๑ กําหนดใหภาระงานขั้นต่ําเฉลี่ยอยางนอยตองมี ๔๐ ภาระงานตอสัปดาหตอป
๗.๒ ตองมีภาระงานในกลุมงานหลัก เฉลี่ยไมต่ํากวา ๒๔ ภาระงานตอสัปดาหตอป
๗.๓ ตองมีภาระงานในกลุมงานอื่น เฉลี่ยไมต่ํากวา ๑๐ ภาระงานตอสัปดาหตอป
ทั้งนี้ผูรับการประเมิน อาจเลือกปฏิบัติงานใดงานหนึ่งหรือหลายงาน ตามที่ไดรับมอบหมาย ตามความ
ถนัดหรือความสามารถของตนเองก็ได
ขอ ๘ ภาระงานขั้นต่ําของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมปฏิบัติการ มีดังนี้
๘.๑ กําหนดใหภาระงานขั้นต่ําเฉลี่ยอยางนอยตองมี ๔๐ ภาระงานตอสัปดาหตอป
๘.๒ ตองมีภาระงานในกลุมงานหลัก เฉลี่ยไมต่ํากวา ๓๕ ภาระงานตอสัปดาหตอป
และตองมีภาระงานในงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ รวมแลวไมนอยกวาภาระงานขั้นต่ําที่กําหนด
ขอ ๙ การกําหนดเกณฑภาระงาน มีดังนี้
๙.๑ งานสอน
ตองทําโครงการสอน (Course Syllabus) จัดทําและจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของ
ในการสอน ออกข อ สอบ คุ ม สอบ ตรวจข อ สอบและทํ า คะแนนรายงานผล ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนด ๑ คาบ เทากับ ๓ ภาระงาน (สอน ๑ เตรีย ม ๒) ถาเปน การสอน
รวมใหแบงตามสัดสวน เชน วิชาวิถีโลก ใชเวลาการสอน ๒ คาบตอสัปดาหตอภาคเรียน คิดเปน ๖
ภาระงาน มีผูรับผิดชอบสอน ๓ คน โดยนาย ก. นาย ข. และนาย ค. รับผิดชอบคิดเปนสัดสวน รอย
ละ ๕๐ รอยละ ๓๐ และรอยละ ๒๐ ของเนื้อหาวิชาตามลําดับ ดังนั้น เมื่อคิดภาระงาน นาย ก. นาย ข.
และ นาย ค. จะไดรับภาระงานสําหรับงานสอน รายวิชาวิถีโลก คือ ๓, ๒ และ ๑ ภาระงาน ตามลําดับ
กรณีงานสอนโดยเตรียมการสอนครั้งเดียวแตใชสอนหลายหมูเรียน ถาหมูเรียน
ใดมีนักศึกษาไมเกิน ๓๐ คน ใหคิดภาระงานตามเกณฑปกติในวรรคแรก แตถาเกิน ๓๐ คน และจํานวน
ที่เกินนั้นมากกวา ๒๕ คน ใหนับภาระงานเพิ่มไดอีกทุก ๆ ๒๕ คนโดย ๑ คาบ เทากับ ๑ ภาระงาน
๙.๒ งานวิจัย
ตองมีผลงานวิจัยที่สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย หรือนโยบาย
ของรัฐ เพื่อสรางองคความรู และพัฒนาการเรีย นการสอน โดยเปน ผลงานวิจัย เดี่ ย ว หรือผลงาน
โครงการวิจัย โดยกําหนดเกณฑภาระงาน ดังนี้
๙.๒.๑ งานวิจัยเดี่ยว จําแนกได ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) งานวิจัยเดี่ยวที่เปนงานวิจัยสถาบัน กําหนดให ๑๐ ภาระงาน
(๒) งานวิจัยเดี่ยวที่เปนงานวิจัยทั่วไป กําหนดให ๑๕ ภาระงาน

-๕เกณฑ ก ารคิ ด ภาระงานจะคิ ด ตามความก า วหน า ของโครงการเที ย บกั บ
ระยะเวลาที่ทํา เชน นาย ก. ไดทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ใหทําวิจัยเดี่ยวที่เปนงานวิจัยสถาบัน
โดยมีระยะเวลาในการทําวิจัย ๑ ป (ระหวางเดือน มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๑) เมื่อสิ้น
ภาคเรียนที่ ๑ (กันยายน ๒๕๕๐) งานวิจัย นาย ก. กาวหนาไปรอยละ ๔๐ ดังนั้น สามารถคิดภาระงาน
ได ๔ ภาระงาน ตอมาเมื่อนาย ก. ทํางานวิจัยไดแลวเสร็จสามารถสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณได
(Final report) นาย ก. สามารถคิดภาระงานเพิ่มไดอีก ๖ ภาระงาน
๙.๒.๒ โครงการวิจัย จําแนกได ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) โครงการวิจัยสถาบัน กําหนดให ๑๐ ภาระงาน
(๒) โครงการวิจัยทั่วไป กําหนดให ๑๕ ภาระงาน
เกณฑการคิดภาระงานใหคิดโดยแบงตามสัดสวนความสําคัญของผูรวมคณะ
แล ว พิ จ ารณาความก า วหน า เป น รายบุ ค คลเที ย บกับ ระยะเวลาที่ ทํ า เช น งานวิ จั ย หนึ่ ง เรื่ อ ง มี
ผูทําการวิจัย ๓ คน ซึ่งเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทั้งหมด สัดสวนของภาระงานอาจ
เปนดังนี้ หัวหนาโครงการ เทากับ ๕ ภาระงาน ผูรวมวิจัยคนที่ ๑ เทากับ ๓ ภาระงาน ผูรวมวิจัยคน
ที่ ๒ เทากับ ๒ ภาระงาน แลวใชเกณฑการคิดตามความกาวหนาของโครงการเทียบกับระยะเวลาที่ทํา
เปนรายบุคคลเชนเดียวกับ ขอ ๙.๒.๑
๙.๓ งานบริการวิชาการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ไดแก เปนวิทยากร
กรรมการวิชาการ การจัดอบรม การรวมกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งงานบริการวิชาการในเรื่องอื่น ๆ
อยางนอย ๑ ครั้งตอป โดยกําหนดภาระงาน ดังนี้
๙.๓.๑ การเปนวิทยากร ในโครงการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
รวมจัดกับหนวยงานภายนอก ซึ่งเปนการเผยแพรความรูแกชุมชน คิดภาระงาน ตามคาบหรือชั่วโมงที่
ปฏิบัติงานจริงโดยใชเกณฑ ๑ คาบ เทากับ ๑ ภาระงาน
๙.๓.๒ การเปนกรรมการวิชาการ เชน กรรมการอานผลงานการขอตําแหนง
ทางวิชาการ ผูเชี่ย วชาญตรวจผลงานทางวิชาการ(Peer review) กอนตีพิมพเ ผยแพรในวารสารทาง
วิชาการ กรรมการตรวจผลงาน กรรมการตัดสินผลงาน การเปนกรรมการ/ที่ปรึกษาใหกับหนวยงาน
ภายนอก การเปนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับมหาวิทยาลัยอื่น กําหนดให ๑ คําสั่ง เทากับ ๒
ภาระงาน ทั้งนี้ใหนํามาคิดไดไมเกิน ๔ ภาระงาน
๙.๓.๓ การเปน ผู จั ด ฝ ก อบรมเพื่ อบริ ก ารวิ ช าการตามความต อ งการของ
หนวยงานภายนอก กําหนดให ๑ โครงการ เทากับ ๓ ภาระงาน ทั้งนี้ใหนํามาคิดไดไมเกิน ๖ ภาระงาน
๙.๓.๔ งานบริ ก ารวิ ช าการในเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาภาระงาน คิดใหตามจํานวนครั้ง / คาบ / คําสั่ง แลวแตกรณี ตอ ๑ ภาระงาน

-๖๙.๔ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปนผูนําหรือรวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อยางนอย ๓ ครั้งตอป โดยกําหนดภาระงาน ดังนี้
๙.๔.๑ การเป น ผูจั ด โครงการหรื อกิ จ กรรมดา นการทํา นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ตามความตองการของหนวยงานภายนอก กําหนดให ๑ โครงการ เทากับ ๓ ภาระงาน ทั้งนี้
ใหนํามาคิดไดไมเกิน ๔ ภาระงาน
๙.๔.๒ การรวมกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามคําสั่งของ
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอก กําหนดให ๑ คําสั่ง เทากับ ๑ ภาระงาน ทั้งนี้ใหนํามาคิดไดไม
เกิน ๔ ภาระงาน
๙.๕ งานสรางสรรคผลงานวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยี
เรี ย บเรี ย ง จั ด ทํ า ผลิ ต หรื อ ปรั บ ปรุ ง ตํ า รา เอกสารคํ า สอน เอกสาร
ประกอบการสอน บทความ ที่เกี่ยวกับรายวิชาที่รับผิดชอบ อยางนอย ๑ เลมหรือ ๑ เรื่องตอป และให
เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ หากมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ กําหนดภาระงาน ดังนี้
๙.๕.๑ งานแต ง และ/ หรื อ เรี ย บเรี ย งตํ ารา เอกสารคํ า สอน เอกสาร
ประกอบการสอน กําหนดให ๑ เรื่องเทากับ ๑๕ ภาระงาน ทั้งนี้ตองเปนงานแตงหรืองานที่เรียบเรียง
ขึ้นเองตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ และตองไดรับการตีพิมพเผยแพร
๙.๕.๒ งานเขียนบทความ เปนบทความทางวิชาการ (Review article) ที่ตอง
ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือตอบรับการลงตีพิมพ บทความ ๑ เรื่อง เทากับ ๕ ภาระงาน (ใหแนบ
หลักฐานแสดงเมื่อไดรับการตีพิมพ หรือตอบรับการลงตีพิมพ)
๙.๕.๓ การผลิตสื่อที่ใ ชป ระกอบการเรีย นการสอน การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซึ่งเปนลักษณะของนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคทางวิชาการ ที่เปนประโยชนตอการเรียน
การสอน หรือแวดวงวิชาการ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาภาระงาน กําหนดให
๑ ชุดวิชาหรือ ๑ ชิ้น เทากับ ๕ ภาระงาน
๙.๖ งานพัฒนานักศึกษา
งานอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา งานชวยเหลือกิจ กรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ
งานกิจการนักศึก ษา อาทิ งานที่ปรึกษาชมรม องคการ สโมสร เปนอาจารยนิเทศ หรืองานอื่น ที่
เกี่ยวเนื่องกับงานพัฒนานักศึกษา โดยงานดังกลาวจัดใหแกนักศึกษาภาคปกติ กําหนดภาระงาน ดังนี้
๙.๖.๑ งานที่ปรึกษา
(๑) อาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน กําหนดให ๑ หมูเรียน เทากับ ๒ ภาระงาน
(๒) อาจารยที่ปรึกษาชมรม กําหนดให ๑ ชมรม เทากับ ๒ ภาระงาน

-๗-

เทากับ ๒ ภาระงาน

๙.๖.๒ งานฝกประสบการณวิชาชีพ
๙.๖.๒.๑ การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
(๑) อาจารยผูรับผิดชอบหลัก คิดจํานวนคาบตอป ๑ คาบ

(๒) อาจารยรวมฝกประสบการณวิชาชีพ คิดจํานวนคาบตอ
สัปดาหที่รวมฝก ๑ คาบ เทากับ ๑ ภาระงาน
๙.๖.๒.๒ การฝกประสบการณวิชาชีพ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักและอาจารยรวมนิเ ทศก คิด จาก
จํานวนนักศึกษาที่ไปนิเทศ โดยนักศึกษา ๑๐ คนหรือต่ํากวา เทากับ ๑ ภาระงาน เศษของ ๑๐ ถาเกิน
๕ ใหคิดเพิ่มไดอีก ๑ ภาระงาน
๙.๗ งานบริหาร
กําหนดภาระงานแยกตามตําแหนงและลักษณะของงาน ดังนี้ (ผูที่มีตําแหนง
บริหารมากกวา ๑ ตําแหนง ใหเลือกเฉพาะงานใดงานหนึ่งที่มีภาระงานสูงที่สุด)
(๑) อธิการบดี กําหนดใหรอยละ ๑๐๐ ของงาน เทากับ ๔๐ ภาระงาน
(๒) รองอธิก ารบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก หรือตําแหนงที่เ ทียบเทา
กําหนดใหรอยละ ๗๕ ของงาน เทากับ ๓๐ ภาระงาน
(๓) ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี หรือตําแหนงที่เทียบเทา กําหนดใหรอยละ
๕๐ ของงาน เทากับ ๒๐ ภาระงาน
(๔) หัวหนาภาค เลขานุการคณะ ผูอํานวยการกอง หัวหนางานหรือตําแหนง
ที่เทียบเทา กําหนดใหรอยละ ๒๕ ของงาน เทากับ ๑๐ ภาระงาน
(๕) หัวหนาโปรแกรม รองหัวหนาภาค เลขานุการภาค หัวหนางานฝาย หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทา กําหนดใหรอยละ ๑๐ ของงาน เทากับ ๔ ภาระงาน
(๖) หัวหนาโครงการหรือผูไดรับคําสั่งใหรับผิดชอบปฏิบัติงานในคณะ/ สํานัก
ที่มีระดับ ตําแหนง ต่ํากวา (๑) (๒) (๓) ๔) และ(๕) กําหนดใหมีภาระงาน ไมเกิน ๒ ภาระงาน
๙.๘ งานหลัก
เปนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ที่ระบุไวในขอกําหนดการ
จาง ซึ่งเปนงานที่ปฏิบัติในสํานักหรือหนวยงานเทียบเทา เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ รวมทั้งงานที่ไดรับ
มอบหมายเพิ่มเติมเปนลายลักษณอักษร กําหนดให ๑ ภาระงาน เทากับ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาหตอป
๙.๙ งานหรือกิจกรรมอื่น ๆ
ปฏิบัติงานอื่นที่นอกเหนือจากขอ ๙.๑ ถึงขอ ๙.๘ รวมทั้งงานทีต่ อง
รับผิดชอบ ในตําแหนงหัวหนางานหรือโครงการหรือกิจกรรม ที่จัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

-๗อยางนอย ๑ งานหรือโครงการตอป โดยตองมีคําสั่งเปนหลักฐาน ถาเปนประธานคณะกรรมการ หรือ
เปนเลขานุการ คิดใหคําสั่งละ ๒ ภาระงาน ถาเปนกรรมการ กําหนดใหคําสั่งละ ๑ ภาระงาน โดยในคําสั่งนั้น
ถาเปนคําสั่งเฉพาะกิจใหนํามาคิดภาระงานไดเพียงครั้งเดียวของรอบการประเมิน ถาเปนคําสั่งถาวร
ตลอดปใหนํามาคิดภาระงานไดปละ ๒ ครั้ง ทั้งในการประเมินครั้งที่ ๑ และ ๒
ตองเขารวมงานหรือกิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐
ของจํานวนงานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่จัดตอป
ขอ ๑๐ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนงตามมาตรา ๑๘(ข) ตั้งแตคณบดี หรือตําแหนง
ที่เทียบเทาขึ้นไป สามารถนําภาระงานในขอ ๙.๗ มาทดแทนภาระงานในขอ ๗.๒ ได
ขอ ๑๑ แนวทางการนํ า เกณฑ ม าตรฐานภาระงานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ไป
ดําเนินการ มีรายละเอียดดังนี้
๑๑.๑ มหาวิทยาลัยจะใชขอมูลภาระงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาตอสัญญาจาง การพิจารณาความดีความชอบเพื่อ
เลื่อนเงินเดือนประจําป
๑๑.๒ ใหพนัก งานมหาวิท ยาลัย รายงานภาระงานของตนเองตอหัวหนา
โปรแกรมหรือหัวหนางาน ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑๑.๓ ใหหัวหนาโปรแกรมสรุปและเสนอขอมูลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ตอหัวหนาภาคและใหหัวหนาภาคตรวจสอบแลวนําเสนอใหคณบดี
เปนผูลงนามรับรองการปฏิบัติงาน
๑๑.๔ ให หัว หน างานสรุป และเสนอข อ มูล การปฏิบั ติง าน ของพนั ก งาน
มหาวิท ยาลัย กลุมปฏิบัติก าร ตอผูอํา นวยการกองและใหผูอํา นวยการกองตรวจสอบแลวนําเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนผูลงนามรับรองการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผูชวยศาสตราจารยกนก โตสุรัตน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประกาศ เลขที่ ๐๕๐/๒๕๕๑

