
หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายวชิาการ 
 

1. ภาระงานการเรยีนการสอน  (ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

ภาระงาน หลักการกรอก TOR & JA 

สอนภาคบรรยาย - กระบวนวิชาสอนภาคพเิศษ มใิหนาํมากรอกเปนภาระงาน เนือ่งจากไดรับ

คาตอบแทนพเิศษนอกเวลาราชการ 

- กรณไีดรับมอบหมายใหสอน 2 section แตในทางปฏบิัตกิารสอนจริงไดรวม

สอนเปน 1 section ใหรายงานภาระงานเปน 1 section 

- กรณเีปนกรรมการคุมสอบวชิาอื่นๆ ที่ตนเองมไิดสอน ทัง้ในหรอืนอกคณะฯ 

ใหนาํไปกรอกในหัวของานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

ตัวอยาง  

  • คุมสอบวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร 

    (ใหนาํไปกรอกในหัวขอภาระงานอื่นๆ) 

 

- กรณเีปนกรรมการคุมสอบในวชิาที่ตนเองสอน ไมตองกรอกภาระงาน 

เพราะชัว่โมงทาํงานไดนบัรวมอยูในภาระงานสอนแลว 

ที่ปรกึษาวิทยานพินธ 

 

 

 

 

 

การคนควาอสิระ 

 

 

 

 

 

 

- ที่ปรกึษาวิทยานพินธ  

   ปรญิญาโท ใหกรอกภาระงานไดไมเกนิ 2 ภาคการศกึษา  

โดยเร่ิมกรอกตั้งแตนกัศกึษาสง proposal ผานแลว 

  ปรญิญาเอก ใหกรอกภาระงานไดไมเกนิ 4 ภาคการศกึษา  

โดยเร่ิมกรอกตั้งแตนกัศกึษาสง proposal ผานแลว 

 

- การคนควาอสิระ ใหกรอกภาระงานไดไมเกนิ 2 ภาคการศกึษา  

โดยเร่ิมกรอกตั้งแตนกัศกึษาผานโครงราง 

 

งานสอบวิทยานพินธ หรอืคนควาอสิระ ไมตองกรอกเปนภาระงาน 

เพราะไดนับชั่วโมงทํางานรวมอยูในภาระงานที่ปรกึษาวิทยานพินธแลว 

ยกเวนเปนการสอบใหสถาบันอื่น ใหกรอกเปนภาระงานบรกิารวิชาการ 
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ภาระงาน หลักการกรอก TOR & JA 

ปญหาพเิศษ 

 

 

ตําราและสื่อการสอน 

- ปญหาพเิศษ ใหกรอกภาระงานไดไมเกนิ 1 ภาคการศกึษา 

เฉพาะเทอมทีน่ักศกึษาลงทะเบยีนเทานั้น 

 

- ระบุชือ่ตาํรา / หนังสอื / สื่อการสอน 

- รอยละที่เรียบเรียงได 

ตัวอยาง 

• ตํารา เรือ่ง โรคของพชืเศรษฐกจิ 

     รอยละที่เรยีบเรยีงได 80 

 • เอกสารประกอบการสอนวิชา สรรีวิทยาสัตวเลี้ยง 

    รอยละที่เรยีบเรยีงได  60  

-  กรณเีปนสื่อการสอนประเภทอื่นๆ ใหระบุประเภทของสื่อ วชิา  

    และรอยละที่ดาํเนนิการ 

การควบคุมสัมมนา - กรณีเปนผูรับผดิชอบหลัก ใหกรอกเปนกระบวนวิชา มใิชกรอกเปน

รายตัวนักศกึษา 

ตัวอยาง 

 • ควบคุมสัมมนา 356497 SEMiNAR 1 จํานวนนักศกึษา 12 คน 

   ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห ....... 

 

- กรณีเปนผูกาํกับดูแลใหคําปรกึษาแนะนํา ตรวจทานใหนักศกึษา 

   ในการทาํสัมมนา ใหกรอกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

ทั้งนี้ การกรอกชั่วโมงทาํงานตอสัปดาหในการใหคําปรกึษานักศกึษา    

ควรกรอกตามที่ปฏบัิตจิรงิ 

ตัวอยาง 

  • ใหคําปรกึษาแนะนาํ ตรวจทาน วิชาสัมมนา..........  

    นกัศกึษา ชือ่................... ชั่วโมงทํางานตอสปัดาห ..... 

    นกัศกึษา ชือ่ .................. ชั่วโมงทํางานตอสปัดาห..... 

 

- การกรอกชัว่โมงปฏบิตังิาน ในระบบจะใหเลอืกวา ชั่วโมงตอสปัดาห หรอื 

ชั่วโมงตอภาคการศกึษา ดังนัน้ ขอใหระบุใหถูกตอง 
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ภาระงาน หลักการกรอก TOR & JA 

ฝกงาน / ฝกปฏบัิต ิ - ชวยควบคุมการฝกงาน หรอื เปนอาจารยที่ไดรับมอบหมายใหคุมฝกงาน 

(กรณทีี่ควบคุมการฝกงานใหกรอกเปนรายวชิา) 

- การกรอกชัว่โมงปฏบิตังิาน ในระบบจะใหเลอืกวา ชั่วโมงตอสปัดาห หรอื 

ชั่วโมงตอภาคการศกึษา ดังนัน้ ขอใหระบุใหถูกตอง 

 

ภาระงานสอนอืน่ๆ - งานสอนทีอ่ยูนอกภาควิชาหรอืคณะฯ (ภายในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม) 

เชน เปนอาจารยพเิศษ หรอื ที่ปรึกษาวทิยานพินธ คนควาอสิระ  

- กรณงีานสอนตางมหาวทิยาลัย ใหกรอกเปนงานบรกิารวชิาการ 
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2. ภาระงานวจัิยและงานวชิาการอื่น  (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมงตอสัปดาห) 

ภาระงาน หลักการกรอก TOR & JA 

งานวิจัย - ตองเปนงานวิจัยที่ขึ้นทะเบยีนกับงานบรหิารงานวิจัยฯ ของคณะฯ 

- งานวจิัยที่ระบุวา “งบประมาณสวนตัว”  

   ไมสามารถนาํมากรอก TOR & JA ได 

- ใหระบจุํานวนงบประมาณ สัดสวนการมสีวนรวม และกําหนดระยะเวลาของ 

   โครงการวจิัยใหครบถวน 

- ระยะเวลาของโครงการวจิัย ตองอยูในชวงเวลาของ TOR 

ตพีมิพผลงานวิจัย  

งานสรางสรรค 

บทความทางวิชาการ 

การนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

- ผลงานที่ตีพมิพตองเปนการตพีมิพในชวงเวลาของ TOR (ในกรณทีี่ป พ.ศ.

ยอนหลงัแลว สามารถนํามาใชได 1 คร้ังเทานัน้) 

- ผลงานตพีมิพจะนํามากรอกเปนภาระงานได ตองเปนผลงานทีไ่ดรับการ

ตพีมิพแลวเทานัน้ ป พ.ศ.ที่ตพีมิพอาจยอนหลังไดตามรอบการตพีมิพจริง

ของวารสารวจิัย แตใหนบัไดเพยีง 1 คร้ังเทานัน้ ถาอยูระหวางการ Submit 

ไมใหกรอกเปนภาระงาน 

- การเขียนผลงานตพีมิพ ใหเขียนตามหลักการของการเขียนเอกสารอางองิ 

ประกอบดวย ชื่อผูแตง ชือ่เรื่อง ชื่อวารสาร จํานวนหนา และปที่ตพีมิพ 

ตัวอยาง 

   ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล และ ศราวิชญ  สายมงคล. 2558. 

ประสทิธิภาพของเชือ้แบคทเีรยีปฏปิกษ Bacillus megaterium สายพันธุ 

No.16 ในการควบคุมโรคกาบใบแหงของขาวพันธุ กข6. วารสารเกษตร 

31(3): 301-310 

จํานวน 10 หนา ปที่ตพีมิพ : 2558 

 

งานวิชาการอืน่ๆ  - หมายถึงผลงานวชิาการในรูปแบบอื่นๆ อาท ิอนุสทิธิบัตร สทิธิบัตร 

   พนัธุพชื พนัธุสัตว การพัฒนาโปรแกรมสาํเร็จรูป แบบจําลอง ฯลฯ  
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3. ภาระงานบรกิารวชิาการ พัฒนานักศกึษา และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  

   (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

ภาระงาน หลักการกรอก TOR & JA 

งานบรกิารวิชาการ งานบรกิารวิชาการ คือการถายทอดองคความรู  

ซึ่งผูรับบรกิารตองเปนบุคคล หนวยงาน สังคม ชมุชน หรอืเกษตรกร    

ที่อยูภายนอกคณะฯ  

ลักษณะของงานบรกิารวิชาการ เชน 

- รับผดิชอบโครงการ / กิจกรรมบริการวชิาการใหกับหนวยงานสังคม ชุมชน 

หรอืเกษตรกร 

- งานทีเ่ก่ียวกับการถายทอดความรูใหกับสังคม ชุมชน ที่อยูนอกคณะฯ เชน 

การเปนวทิยากร การใหคาํปรกึษาแนะนาํ ฯลฯ 

- การเปนคณะกรรมการ หรอืคณะทาํงาน ใหกับหนวยงานนอกคณะฯ  เชน 

มูลนธิโิครงการหลวง ศูนยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนือ่งมาจาก

พระราชดาํริ โครงการอนรัุกษพันธุกรรมพชื อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯลฯ 

- การเปนผูทรงคณุวุฒปิรับปรุงหลักสูตรใหกับหนวยงานนอกคณะฯ 

- การเปนผูทรงคณุวุฒปิระเมนิผลงานทางวชิาการใหกับบุคลากรนอกคณะฯ 

- เปนคณะกรรมการ คณะทาํงาน จัดประชุม สมัมนา ฝกอบรม  

จัดกิจกรรม/โครงการ ดานวิชาการ ใหกับหนวยงานนอกคณะฯ  

- เปนอาจารยพเิศษ / ทีป่รึกษาวทิยานพินธ / คนควาอสิระ ใหกับนักศกึษา

ตางมหาวทิยาลัย 

- เปนกรรมการสอบวทิยานพินธ / คนควาอสิระ ใหกับนักศกึษาตาง

มหาวทิยาลัย 

      ฯลฯ 

พัฒนานกัศกึษา - ภาระงานทีเ่ก่ียวของกับกิจกรรมการพัฒนานกัศกึษา ตามบทบาทของ

อาจารยที่ปรึกษา ดงันี้ 

     • อาจารยที่ปรกึษาทั่วไปนักศกึษาชัน้ปที่ 1-2 

     • อาจารยที่ปรกึษาทัว่ไปนักศกึษาสาขาวชิาเอก 

     • อาจารยที่ปรกึษาทั่วไปนกัศกึษาบัณฑติศกึษา 

     • อาจารยที่ปรึกษาชมรมนักศกึษา 

     • อาจารยที่ปรึกษาหอพักนักศกึษา 
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ภาระงาน หลักการกรอก TOR & JA 

 - คณะกรรมการฝายพัฒนาคณุภาพนักศกึษา 

- คณะกรรมการวนิัยนักศึกษา 

- คณะกรรมการควบคมุ ดูแล กิจกรรมรับนองและประชุมเชยีร 

- คณะกรรมการจัดกิจกรรมงานประเพณ ี4 จอบ 

- คณะกรรมการคัดเลอืกนักศกึษาเพื่อรับทนุการศกึษา 

- คณะกรรมการอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมนักศกึษา 

 - การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดสาํหรับนักศกึษา อาท ิปฐมนเิทศนักศกึษา

งานไหวครู - วันพร กิจกรรมปลูกขาววันแม - เก่ียววันพอ กิจกรรมมอบไทด 

-ใสเข็ม ประเพณรัีบนองข้ึนดอย การชวยงานกํากับดูแลการซอมเชยีร 

         ฯลฯ 

 

ทํานุบํารุง 

ศลิปวัฒนธรรม 

- คณะกรรมการจัดกิจกรรมทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 

- การเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมของคณะฯ และมหาวทิยาลัย 

เชน พธิทีาํบุญวันสถาปนาคณะฯ ประเพณสีงกรานต  

พธิมุีทติาจติ งานทอดผาปา ทอดกฐิน ของคณะฯ หรอื มหาวทิยาลัย ฯลฯ 
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4. ภาระงานอืน่ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. 

   เรื่อง หลักเกณฑและวธิกีารพจิารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ./รศ./ศ. 
 

ภาระงาน หลักการกรอก TOR & JA 

งานอื่นๆ ลักษณะงานอื่นๆ ม ีดังนี ้

- การเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และ

เพื่อการพัฒนางาน 

- การเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือฝกอบรม เพื่อเตรียมความ

พรอมในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

- คณะกรรมการ คณะทํางาน จัดกิจกรรม โครงการ ของมหาวิทยาลัย และ

คณะฯ เชน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษตรภาคเหนือ งานเกษตร

แหงชาต ิเปนตน 

- คณะกรรมการ คณะทํางาน จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม ที่คณะฯ เปนผูจัด 

- คณะกรรมการ คณะทํางาน ที่คณะฯ หรือ มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เชน 

กรรมการคุมสอบ O Net กรรมการคุมสอบวิชาที่ตนเองมิไดสอน กรรมการ

ตรวจรับพัสดุ กรรมการจัดการองคความรู กรรมการสืบสวน กรรมการ

วิชาการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรรมการประเมินผลการสอน 

ประเมินเอกสารประกอบการสอน ประเมินเอกสารคําสอน กรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรรมการพัฒนา IT 

กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯลฯ 

- การไดรับแตงตัง้ใหเปนพี่เลี้ยง (Mentor) ใหกับบุคลากรที่บรรจใุหม 

- งานอื่นๆ ที่ภาควชิา / คณะฯ / มหาวทิยาลัย มอบหมายใหปฏบิัต ิ

 

 


