
ผลการตรวจสอบการบันทึกภาระงานทางวิชาการ

ของคณาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

                               17 ส.ค. 2553



ขอผิดพลาด/ขอสังเกตในการบันทึกขอมูล

ภาระงานสอน



ขอสังเกต  :
บันทึกภาระงานสอนผิดขอ สอนวิชา 505-12-03 Manufacturing Process จํานวน 2 กลุม บนัทึกขอมลูแยกเปน 2 วิชา 

และวิชา 505-12-01 Basic Engineering Training  จํานวน 2 กลุม บันทึกขอมลูแยกเปน 2 วิชา บันทึกรวมเปน 4 วิชา

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :

กรณีนี้เปนการสอนรายวิชาเดียวหลายกลุม ตองบันทึกขอมลูในหัวขอภาระงานสอน ขอ 1.2 โดยรวมจํานวนนักศึกษา

ทุกกลุมในแตละวิชา

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  : 

ขอ 10 (1) วรรค 3 ในกรณีสอนรายวิชาเดยีวหลายกลุม ..........

 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน ภาระงานสอน (กรณีสอนรายวิชาเดียว กลุมเดียว)



ขอสังเกต  :
1) สอนวิชา 110-21-06 วิชาเดียว แตบันทึกภาระงานแยกเปน 3 วิชา

2) จํานวนกลุมที่บันทกึลําดับที ่1 จํานวน 9 กลุม ลาํดับที ่2 จํานวน 19 กลุม ลําดับที ่3 จํานวน 14 กลุม รวมสอนรายวิชา

เดียวจํานวน 42 กลุม ภาระงานสอนรวม 261 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห (เปนไปไดหรือไม?)

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :

กรณีนี้เปนการสอนรายวิชาเดียวหลายกลุม ตองบันทึกขอมลูในหัวขอภาระงานสอนขอ 1.2 (บันทึกถูกขอแลว) 

โดยบันทกึเปน 1 วิชา และรวมจํานวนนักศึกษาทุกกลุม

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  : 

ขอ 10 (1) วรรค 3 ในกรณีสอนรายวิชาเดยีวหลายกลุม ........... 

 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน งานสอน (กรณสีอนรายวิชาเดียวหลายกลุม)



ขอสังเกต  :
1) การนิเทศนักศกึษาฝกงาน วิชา 391-30-02 Job Training อาจารยรับผิดชอบนกัศึกษาทั้งหมด 43 คน มีอาจารย

ทานอื่นรวมเปนอาจารยนิเทศดวยหรือไม และการระบุกลุม 1 ไมทราบวาเปนนักศึกษาสาขาวิชาอะไร ยากแกการตรวจอบขอมูล

2) รายวิชา 391-30-02 Job Training นักศึกษาออกฝกงานในภาคฤดรูอน/2552 หรือภาคการศึกษาที่ 1/2553 หากเปน

ภาคฤดูรอน/2552 นํามาคิดเปนภาระงานในรอบนี้ไมได 

(เนื่องจากภาคฤดูรอนส้ินสุดวันที่ 31 พ.ค. 2553 การบันทึกภาระงานในรอบนี้เร่ิม 1 ม.ิย. 2553)

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :

1) หากมีอาจารยนิเทศมากกวา 1 ทาน ใหแบงจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ 

2) หากการฝกงานอยูในชวงภาคฤดูรอน/2552 ไมนํามาบันทกึเปนภาระงานในรอบนี้

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  : 

ขอ 10 (2) การนิเทศนักศึกษาฝกงาน หรือปฏิบตัิการสอน หรือสหกิจศึกษา ...........

บันทึกภาระงานสอน (การนิเทศนักศึกษาฝกงาน) ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน 



ขอสังเกต  :
1)  การบันทึกขอมูลภาระงานลําดับที่ 5 อาจารยที่ปรึกษา ไมไดระบุรายละเอยีดวาเปนอาจารยที่ปรึกษาในเร่ืองใด

2) หากเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ตองบันทึกขอมลูเปนภาระงานพัฒนานักศึกษา  ไมใชภาระงานสอน

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :

หากเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ตองบันทึกขอมูลภาระงานการเปนอาจารยที่ปรึกษา ในโปรแกรม หัวขอภาระงาน

พัฒนานักศึกษา ขอ 1

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  : 

ขอ 13 (1) การเปนอาจารยที่ปรึกษานักศกึษา .........

 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน บันทึกภาระงานสอน (การเปนกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการ)



ขอผิดพลาด/ขอสังเกตในการบันทึกขอมูล

ภาระงานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ



ขอสังเกต  :
โครงการวิจัยที่นํามาบันทึกภาระงาน มีโครงการของปงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ขยายเวลาหรือไม หากมีจะนํามาบันทึก

เปนภาระงานในรอบนี้ไมได (รอบ 1 ม.ิย. - 30 พ.ย. 53)

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :

บันทึกภาระงานเฉพาะโครงการวิจัยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทานั้น

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  : 

ขอ 11 (3) การคํานวณภาระงานวิจัยตาม (1) และ (2) ใหคิดภาระงานตามะยะเวลาของโครงการ

ที่ระบุไวในสัญญา
ดูหนาถัดไป

 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน การทํางานวิจัย (การเปนหัวหนาโครงการวิจัย)



1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53

1 ม.ิย. 53

งปม. 2553

งปม. 2554
1 ต.ค. 5330  ก.ย. 52

30 พ.ย. 53

งปม. 2552

โครงการวิจัยที่ไดรับในป งปม. 53 

นํามาคิดภาระงานในการประเมินรอบนี้

โครงการวิจัยที่ไดรับในป

 งปม. 52 นํามาคิดภาระงาน

ในการประเมินรอบนี้ไมได

( 1 ม.ิย. – 30 พ.ย. 53 )
วันส้ินสุดสัญญา 

โครงการวิจัย ป งปม.52

รอบการประเมิน



 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน ผูอํานวยการชุดโครงการวิจัย

ขอสังเกต  :
การคิดภาระงานในฐานะผูอํานวยการชุดโครงการวิจัย จะใชกับโครงการวิจัยที่มีลักษณะเปนชุด ที่ประกอบดวย

โครงการวิจัยยอย ในกรณีนี้เปนโครงการวิจัยเดี่ยว แหลงทุนประเภท 1 (ทุนภายในมหาวิทยาลัย) จึงไมตองมีผูอํานวยการชุด

โครงการวิจัย

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :

ไมบันทึกขอมลูภาระงานในฐานะผูอํานวยการชุดโครงกาวิจัย

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  : 

ขอ 11 (1) (ก) ผูอํานวยการชุดโครงการวิจัย............



 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน บทความวิจัยที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ

ขอสังเกต  :
การคิดภาระงานการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ อาจารยบันทึกขอมูลหนวยช่ัวโมงภาระงานที่ได

จากงานวิจัย เทากับ 40 หนวยช่ัวโมง ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ที่จํานวนภาระงานวิจัยสูงสุดไมเกิน 16.50 

หนวยช่ัวโมง (ภาระงานของหัวหนาโครงการวิจัย ทุนภายนอกมหาวิทยาลยั แหลงทุนตางประเทศ)

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :

ตรวจสอบจํานวนหนวยช่ัวโมงภาระงานวิจัยที่ไดรับใหถูกตองตามเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ แลวจึงบันทึก

ขอมูล เชน

- เปนหัวหนาโครงการวิจัย ไดรับทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลยั แหลงทุนในประเทศ ภาระงานวิจัยเทากับ

                         11 x 1.2  = 13.75 หนวยช่ัวโมง นํา 13.75 หนวยช่ัวโมงไปบันทึกในโปรแกรมเพ่ือคํานวณภาระงานการเขียนบทความ

วิจัย จะไดภาระงานเทากับ 6.88 หนวยช่ัวโมง

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  : 

ขอ 11 (4) การเขียนบทความวิจัยจากผลงานตาม (1) ............



ขอสังเกต  :
การเขียนเอกสารประกอบการสอน 1 วิชา แตบันทึกภาระงานแยกเปน 5 หนวย โปรแกรมจะคิดภาระงานให 5 วิชา 

ซ่ึงไมถูกตอง 

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :

บันทึกขอมลูภาระงานการเขียนเอกสารประกอบการสอนเปนรายวิชา ไมบันทกึแยกหนวย

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  : 

ขอ 11 (6) การเขียนเอกสารประกอบการสอน .........

 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน การเขียนเอกสารประกอบการสอน



ขอสังเกต  :
1) อาจารยทานนี้บันทกึขอมลูภาระงานการเขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชา Marketing Research ในขอ 4.1 แลว 

และนํามาบันทึกเปนภาระงานการเขียนเอกสารคําสอนซํ้าอีก

2) เอกสารคําสอน เปนเอกสารสําหรับผูที่จะขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย  แตอาจารยทานนี้ยังไมไดดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :

ไมบันทึกขอมลูภาระงาน การเขียนเอกสารคําสอน

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  : 

ขอ 11 (7) การเขียนเอกสารคําสอน ......... และเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้ง 

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550

 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน การเขียนเอกสารคําสอน



ขอสังเกต  :
อาจารยทานนี้บันทึกขอมูลภาระงาน การเขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชา Marketing Research ในขอ 4.1 แลว 

และนํามาบันทึกขอมลูภาระงาน การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนซํ้า 

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง : 

ไมบันทึกขอมลูภาระงานซํ้า

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  :

ขอ 11 (9) การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนไมนอยกวารอยละ 30 ของอกสารประกอบการสอนเดิม

 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน



 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน ภาระงานดานงานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการที่ไดรับมอบหมาย........

ขอสังเกต  :
1) ภาระงานในขอนี ้จะหมายถึงงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะ/หนวยงาน เปนคร้ังๆ ไป ซ่ึงเปนงานที่

เกี่ยวกับงานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ ที่ไมไดกําหนดไวในประกาศฯเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

2) จํานวนหนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 150 ชม. ตองหารดวย 15 เทากับ 10 ชม. ตองบันทึกแค 10 ชม. ไมใชบันทกึ 

150 ชม.

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :

บันทึกหนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 10 ชม.

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  :  

ขอ 15 กรณีที่คณาจารยเสนอภาระงานนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลยักาํหนด ...............



ขอผิดพลาด/ขอสังเกตในการบันทึกขอมูล

ภาระงานบริการวิชาการ



 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน ภาระงานดานบริการวิชาการ ที่ไดรับมอบหมาย ..........

ขอสังเกต  :
1) ภาระงานในขอนี ้จะหมายถึงงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะ/หนวยงาน เปนคร้ังๆ ไป ซ่ึงเปนงาน

ที่เกี่ยวกับงาบริการวิชาการ ที่ไมไดกําหนดไวในประกาศฯเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

2) จํานวนหนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 100 ชม. ตองหารดวย 15 เทากับ 6.67 ชม. ตองบันทกึแค 6.67 ชม. ไมใช

บันทึก 100 ชม.

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :

บันทึกหนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 6.67 ชม.

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  :  

ขอ 15 กรณีที่คณาจารยเสนอภาระงานนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลยักาํหนด ...............



ขอผิดพลาด/ขอสังเกตในการบันทึกขอมูล

ภาระงานพัฒนานักศึกษา



ขอสังเกต  :
1) ภาระงานในขอนี ้จะหมายถึงงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะ/หนวยงาน เปนคร้ังๆ ไป ซ่ึงเปนงานที่เกี่ยวกับ

งานพัฒนานักศึกษา ทีไ่มไดกําหนดไวในประกาศฯ เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

2) นําโครงการดานอื่นๆ มาบันทกึเปนภาระงานพัฒนานักศึกษา  3) “หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห” ตองหารดวย 15

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง :  บันทึกเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาที่ไดรับมอบหมายจากคณะ

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  :  ขอ 13 (5) การเขารวมโครงการหรือกิจกรรมดานงานพัฒนานักศึกษา ........

 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน งาน/ กิจกรรม/ โครงการ ดานงานพัฒนานักศกึษา ที่ไดรับมอบหมาย ........





 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน การเปนกรรมการดําเนินการโครงการ/ กิจกรรมดานการพัฒนานักศกึษา และการเขา

รวมโครงการ หรือกิจกรรมดานการพัฒนานักศึกษา

ขอสังเกต  :
บันทึกภาระงานซํ้า โดยบันทึกขอมูลภาระงานการเปนกรรมการโครงการ (ขอ 4) และนํามาบันทึกภาระงานในฐานะ

ผูเขารวมโครงการ (ขอ 5)

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง : 

หากเปนกรรมการดําเนนิงานโครงการ ใหบันทึกในขอ 4  เทานั้น ไมบนัทึกขอมลูภาระงานในฐานะผูเขารวมโครงการ

ในขอ 5

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  :

ขอ 13 (4) การเปนกรรมการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมดานการพัฒนานักศึกษา ........

ขอ 13 (5) การเขารวมโครงการหรือกิจกรรมดานงานพัฒนานักศึกษา ........



ขอผิดพลาด/ขอสังเกตในการบนัทกึขอมูล

ภาระงานทํานบุาํรุงศลิปวัฒนธรรม





 ขอผิดพลาดที่พบในการบันทึกภาระงาน การเปนกรรมการดําเนินการโครงการ/ กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  และการเขารวม

โครงการ หรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

ขอสังเกต  :
บันทึกภาระงานซํ้า โดยบันทึกขอมูลภาระงานการเปนกรรมการโครงการ (ขอ 2) และนํามาบันทึกภาระงานในฐานะ

ผูเขารวมโครงการ (ขอ 3)

การบันทึกขอมลูในโปรแกรมที่ถูกตอง : 

หากเปนกรรมการดําเนนิงานโครงการ ใหบันทึกในขอ 2  เทานั้น ไมบนัทึกขอมลูภาระงานในฐานะผูเขารวมโครงการ

ในขอ 3

อางถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  :

ขอ 14 (2) การเปนกรรมการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ........

ขอ 13 (3) การเขารวมโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ........



สรุปขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูล



      การบันทึกภาระงานสอน

      1) กรณีมีผูสอนรวมกันหลายคน ไมนําหนวยกิตในรายวิชามาแบงตามสัดสวน เชน

        สอนรวมกัน  3 คน  จํานวน 3 หนวยกิต บันทึกภาระงานคนละ 3 หนวยกิต 

        (ตองแบงคนละ 1 หนวยกิต)

     2) สอนรายวิชาเดียว แตสอนหลายกลุม เชน สอนวิชา Manufacturing Process 2 กลุม 

         แตบันทึกภาระงานแยกเปน 2 วิชา (พบการบันทึกในลักษณะน้ีหลายคน)

     3) การนิเทศนักศึกษาฝกงาน ไมแบงจํานวนนักศึกษาที่อาจารยแตละทานรับผิดชอบ 

     4) บันทึกภาระงานไมตรงลักษณะงาน เชน นําภาระงานการเปนอาจารยที่ปรึกษา

         มาบันทึกในภาระงานการเปนกรรมการอื่นๆ ทางวิชาการ



การบันทึกภาระงานสอน

  1) กรณีมีผูสอนรวมกันหลายคน ไมนําหนวยกิตในรายวิชามาแบงตาม  

       สัดสวน เชน สอนรวมกัน 3 คน จํานวน 3 หนวยกิต บันทึกภาระงาน

       คนละ  3 หนวยกิต (ตองแบงคนละ 1 หนวยกิต)

  2) สอนรายวิชาเดียว แตสอนหลายกลุม เชน สอนวิชา Manufacturing Process

2 กลุม แตบันทึกภาระงานแยกเปน 2 วิชา (พบการบันทึกในลักษณะน้ี

       หลายคน)

  3) การนิเทศนักศึกษาฝกงาน ไมแบงจํานวนนักศึกษาที่อาจารยแตละทาน

       รับผิดชอบ 

  4) บันทึกภาระงานไมตรงลักษณะงาน เชน นําภาระงานการเปนอาจารย

       ที่ปรึกษามาบันทึกในภาระงานการเปนกรรมการอื่นๆ ทางวิชาการ



การบันทึกภาระงานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ

  1) นําโครงการวิจัย ป งปม. 2552 ท่ีขยายเวลา มาบันทึกเปนภาระงาน (ตองเปนของ 

      ป งปม. 2553  จึงจะนับเปนภาระงานในรอบ มิ.ย. – พ.ย. 2553) 

  2) มีการคิดภาระงานในฐานะผูอํานวยการโครงการวิจัย ในโครงการวิจัยเดี่ยวท่ีได

      รับเงินสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

      จะคิดภาระงานไดเฉพาะท่ีเปนชุดโครงการวิจัย

  3) การบันทึกภาระงานการเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชาเดียว แตบันทึกแยกเปน

       หนวยๆ

  4) มีการบันทึกภาระงานซ้ําซอน เชน บันทึกภาระงานการเขียนเอกสารประกอบ

      การสอนรายวิชา Marketing Research แลวนํามาบันทึกภาระงานการปรับปรุงเอกสาร

      ประกอบการสอนในวิชาเดียวกันอีก

 5) อาจารยท่ียังไมมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย แตบันทึกภาระงานการเขียน

      เอกสารคําสอน ซึ่งเอกสารคําสอนเปนเอกสารท่ีใชขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 

      ตามประกาศ กพอ. เรื่อง การแตงต้ังผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.

  6) จํานวนหนวยชั่วโมงตอสัปดาห ท่ีบันทึกในภาระงานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ 

      ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ/หนวยงาน ไมไดหารดวย 15 



การบันทึกภาระงานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ

  1) นําโครงการวิจยั ป งปม. 2552 ท่ีขยายเวลา มาบันทึกเปนภาระงาน (ตองเปนของ

      ป งปม. 2553  จึงจะนับเปนภาระงานในรอบ มิ.ย. – พ.ย. 2553) 

  2) มีการคิดภาระงานในฐานะผูอํานวยการโครงการวิจัย ในโครงการวิจัยเดีย่วท่ีไดรับเงิน

      สนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงตามเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

      จะคิดภาระงานไดเฉพาะท่ีเปนชุดโครงการวิจัย

  3) การบันทึกภาระงานการเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชาเดียว แตบันทึกแยก

      เปนหนวยๆ

  4) มีการบันทึกภาระงานซํ้าซอน เชน บันทึกภาระงานการเขียนเอกสารประกอบ

      การสอนรายวิชา Marketing Research แลวนํามาบันทึกภาระงานการปรับปรุง

      เอกสารประกอบการสอนในวิชาเดยีวกันอีก

 5) อาจารยท่ียังไมมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย แตบันทึกภาระงานการเขยีน

     เอกสารคําสอน ซ่ึงเอกสารคาํสอนเปนเอกสารท่ีใชขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย   

     ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองการแตงต้ังผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.

  6) จํานวนหนวยช่ัวโมงตอสัปดาห ท่ีบันทึกในภาระงานวิจยัและหรือผลงานทางวิชาการ

      ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ/หนวยงาน ไมไดหารดวย 15 



การบันทึกภาระงานบริการวิชาการ

  1)  มีการบันทึกภาระงานซ้ําซอน เชน บันทึกภาระงานการเปนกรมการดําเนินการโครงการ 

      แลวนํามาบันทึกภาระงานการเขารวมโครงการซึ่งเปนโครงการเดียวกัน

  2) จํานวนหนวยชั่วโมงตอสัปดาห ท่ีบันทึกในภาระบริการวิชาการ ท่ีไดรับมอบหมายจาก

      คณะ/หนวยงาน ไมไดหารดวย 15 

การบันทึกภาระงานพัฒนานักศึกษา

1) บันทึกภาระงานไมตรงลักษณะงาน เชน นําภาระงานการเขารับการอบรมโครงการ

     ปฐมนิเทศพนักงานใหม มาบันทึกเปนภาระงานพัฒนานักศึกษา

2) จํานวนหนวยชั่วโมงตอสัปดาห ท่ีบันทึกในภาระงานพัฒนานักศึกษา ท่ีไดรับมอบหมาย

    จากคณะ/หนวยงาน ไมไดหารดวย 15 



1. อาจารยไมเขาใจเกณฑการคิดภาระงานในบางขอ 

2. อาจารยยังไมบันทึกขอมูลจริง ท่ีบันทึกมาอาจเปน

    การทดสอบโปรแกรม

บทสรุป
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