หลักเกณฑการคิดภาระงาน
กลุมศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะภาระงาน

ภาระงาน/คน

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน(สอนซ้ํา)

3/สัปดาห

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

5/สัปดาห

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน(สอนซ้ํา)

4/สัปดาห

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน(สอนครั้งแรก)

6/สัปดาห

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน

2/สัปดาห

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน

3/สัปดาห

1.งานผลิตบัณฑิต
1.1 ลักษณะภาระงานการสอน
1.1.1 การสอนภาคบรรยาย
1.1.1.1 สอนเดี่ยว

1.1.1.2 สอนรวม (พรอมกัน)

1.1.2 การสอนภาคปฏิบัติ (ระดับปริญญาตรี/โท)
การสอนภาคปฏิบัติการดานศิลปะ ออกแบบและกอสรางโดยใชเวลาตรวจงานในชั่วโมง ใหใชหลักการคิดตามสัดสวนของอาจารย 1 คน ตอจํานวนนักศึกษา
คิดตามจํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษา 1-10 คน

1 ชั่วโมงสอน

1.5 /สัปดาห

จํานวนนักศึกษา 11-20 คน

1 ชั่วโมงสอน

2 /สัปดาห

จํานวนนักศึกษา 21-30 คน

1 ชั่วโมงสอน

2.5 /สัปดาห

จํานวนนักศึกษา 30 คนขึ้นไป

1 ชั่วโมงสอน

3 /สัปดาห

หมายเหตุ เฉพาะคณะมัณฑนศิลปใหยกเวนในรายวิชาตามบัญชีแนบทายที่มีผูสอนมากกวา 1 คนแตไมเกิน 5 คน
ตามลักษณะภาระงานขอ 1.1.1และขอ 1.1.2 ใหคิดภาระงาน

1 ชั่วโมงสอน ลดลง

0.5 / สัปดาห

1.1.3 การสอนในลักษณะอื่น ๆ(เลือกกรอกเพียงขอใดขอหนึ่งจาก 1.1.3.1 /1.1.3.2/1.1.3.3)
1.1.3.1 หัวหนารับผิดชอบรายวิชา

0.5 / สัปดาห

1.1.3.2 ผูประสานงานรายวิชา / การประสานงานการเรียนการสอนอ.พิเศษ

0.25 / สัปดาห

1.1.3.3 ผูประสานงานรายวิชาที่รวมสอน การชวยสอนบรรยาย

2/สัปดาห

1.1.3.4 การสอนหรือฝกงานนอกสถานที่ตามหลักสูตร(สอนเดี่ยว) 1 ชั่วโมงทํางานจริง

3/ครั้ง/ภาค

1.1.3.5 การสอนหรือฝกงานนอกสถานที่ตามหลักสูตร(สอนรวม) 1 ชั่วโมงทํางานจริง

2/ครั้ง/ภาค

1.1.3.6 การควบคุมการฝกงานนอกสถานที่
1.1.3.7 การเตรียมการสอนในหองปฏิบัติการอื่นๆ

0.5/นักศึกษา 1 คน/ภาค
1 ชั่วโมงทํางานจริง

1/ครั้ง/สัปดาห

1.2 งานที่ปรึกษาทางวิชาการและงานควบคุมวิทยานิพนธ/ ศิลปนิพนธ
1.2.1 การใหการปรึกษาทางวิชาการในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ / อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการนักศึกษาพิเศษ

1 /นักศึกษา1-15 คน/สัปดาห

อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ

1.5 /นักศึกษา15 คนขึ้นไป/สัปดาห

1.2.2 การควบคุมงานศิลปนิพนธ / วิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษา/ผูควบคุม ศิลปนิพนธ

ระดับปริญญาตรี

1 / นักศึกษา 1 คน/สัปดาห

อาจารยที่ปรึกษา/ผูควบคุม วิทยานิพนธ

ระดับบัณฑิตศึกษา

1.5 / นักศึกษา 1 คน/สัปดาห
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กรรมการสอบศิลปนิพนธ

ระดับปริญญาตรี

0.5 / นักศึกษา 1 คน/ครั้ง

กรรมการสอบ วิทยานิพนธ

ระดับบัณฑิตศึกษา

1 / นักศึกษา 1 คน/ครั้ง

ผูรับผิดชอบการสอบศิลปนิพนธ / วิทยานิพนธ ( ใชเฉพาะคณะสถาปตยกรรมสาสตรและคณะมัณฑนศิลป)

0.5/ครั้ง

เฉพาะคณะจิตรกรรม ฯ กรรมการสอบศิลปนิพนธ/ วิทยานิพนธ แบงเปน

2 / ครั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ

1.5 / ครั้ง

1.3 งานกิจการนักศึกษา ( ยกเวนผูที่มีตําแหนงทางบริหาร )
กรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา

1/สัปดาห

2. งานวิจัย / งานสรางสรรค
2.1 งานวิจัย
2.1.1 งานวิจัยโดยผานความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะ ฯ (ไมไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน) หัวหนาโครงการ

ไมเกิน 17.5/สัปดาห/โครงการ

2.1.2 งานวิจัยโดยผานความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะฯ (ไมไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน) ผูรวมวิจัย

ไมเกิน 12/สัปดาห/โครงการ

2.2 งานสรางสรรค เชิงวิชาการ (งานศิลปะ และการออกแบบ ) ที่เทียบเทากับงานวิจัย
2.2.1 งานสรางสรรคฯโดยผานความเห็นชอบของกรรมการ/ประจําคณะ ฯ (ไมไดรับคาตอบแทน) หัวหนาโครงการ

ไมเกิน 17.5/สัปดาห/โครงการ

2.2.2 งานสรางสรรคฯโดยผานความเห็นชอบของกรรมการ/ประจําคณะฯ (ไมไดรับคาตอบแทน) ผูรวมโครงการ

ไมเกิน 12/สัปดาห/โครงการ

2.3 งานสรางสรรค / งานออกแบบ
ผลงานที่ไดมีการเผยแพรเชิงวิชาการ

- แสดงเดี่ยว

2/โครงการ/สัปดาห

- แสดงกลุม

1/โครงการ/สัปดาห

2.4งานสรางสรรค โดยเปนงานที่ไดรับการประเมินคุณคา และ / หรือมีการเผยแพรเชิงวิชาการเฉพาะคณะจิตรกรรมฯ และคณะมัณฑนศิลป (รายละเอียดแ
2.5 ผลงานทางวิชาการ
2.5.1 งานเขียน (สามารถนํามาคิดภาระงานไดเพียง 1 ครั้ง เวนแตจะมีการปรับปรุงเนื้อหาใหมเกินรอยละ 50 ของเนื้อหาเดิม)
ตํารา (คิดภาระงานไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษา)
เอกสารคําสอน

2/โครงการ/สัปดาห

(คิดภาระงานไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา)

1/ ครั้ง /สัปดาห

เอกสารประกอบคําสอน ใน 1 ภาคการศึกษา

0.5/ครั้ง/สัปดาห

2.5.2 บทความทางวิชาการ
บทความที่ตีพิมพในเอกสารทางวิชาการ (คิดภาระงานไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา )

1/เรื่อง/สัปดาห

3. งานบริการทางวิชาการแกชุมชน
3.1 การประชุมทางวิชาการ/อบรม /สัมมนา

วิทยากร 1 ชั่วโมงบรรยาย
กรรมการ 1 วันปฏิบัติการ

3.2 การจัดแสดงนิทรรศการ

4 /โครงการ/ภาค
1 /โครงการ/ภาค

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ / อนุกรรมการ

4 / นิทรรศการ/ภาค
3 / นิทรรศการ/ภาค

3.3 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3.1 งานที่ปรึกษาใหแกหนวยงานภายนอก

1 ชั่วโมงทํางาน

1/ครั้ง/ภาค

3.3.2 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ เชน การตรวจ (อาน)ผลงานทางวิชาการ การตัดสินงานศิลปกรรม 1 ชั่วโมงทํางาน

1/เรื่อง / ครั้ง/สัปดาห

3.3.3 งานบริการทางวิชาการแกชุมชนในลักษณะอื่น ๆตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การออกแบบ การควบคุมงาน 1 ชั่วโมงทํางาน

1/ ครั้ง/สัปดาห
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4. งานบริหาร
4.1 คณบดี

28 / สัปดาห

4.2 รองคณบดี / หัวหนาภาควิชา / หัวหนาสาขาวิชา

21/สัปดาห

4.3 ผูชวยคณบดี / รองหัวหนาภาควิชา /รองหัวหนาสาขาวิชา

15 /สัปดาห

4.4 หัวหนาหมวดวิชา / เลขานุการภาค / เลขานุการสาขาวิชา

10/สัปดาห

5. งานในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(ยกเวนผูมีตําแหนงบริหารหรือกรรมการโดยตําแหนง)
5.1 ผูอํานวยการ / หัวหนา หนวยงานที่คณะฯแตงตั้ง

15/สัปดาห

5.2 กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย / กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

2.5 /สัปดาห

5.3 งานกรรมการตาง ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น
5.4 งานสภาคณาจารย

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ

1/สัปดาห

กรรมการ /อนุกรรมการ

0.5/สัปดาห

ประธาน

3/สัปดาห/ภาค

รองประธาน / เลขาธิการ

2/สัปดาห/ภาค

กรรมการ

1/สัปดาห/ภาค

5.5 งานธุรการที่เกี่ยวของกับการสอน และ/หรือ การบริหาร เชน ผูดูแลอุปกรณ เครื่องมือภาควิชา
5.6 งานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย

1 ชั่วโมงทํางาน
1 ชั่วโมงทํางาน

1/สัปดาห
1/โครงการ/สัปดาห

รายละเอียดแนบทาย 1 เฉพาะคณะมัณฑนศิลป ( ประกอบขอ 1.1.2)
ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน
361 213 การเตรียมการศิลปนิพนธ
361 217 โครงการศึกษาสวนบุคคล
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป
362 207 การเตรียมการศิลปนิพนธ
362 407 การศึกษารายบุคคลสําหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต 1
362 408 การศึกษารายบุคคลสําหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต 2
362 411 การฝกงานวิชาชีพ
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ
363 256 โครงการศึกษาสวนบุคคล 1
363 257 โครงการศึกษาสวนบุคคล 2
363 258 โครงการศึกษาสวนบุคคล 3
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
364 210 การเตรียมการศิลปนิพนธ
364 247 โครงการศึกษาสวนบุคคล
364 401 ปฎิบัติงานประยุกตศิลปข้นั สูง 1
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364 402 ปฎิบัติงานประยุกตศิลปข้นั สูง 2

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา

สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ

364 406 ปฎิบัติงานประยุกตศิลปข้นั สูง 3
364 413 การศึกษารายบุคคลสําหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต
365 210 การเตรียมการศิลปนิพนธ
365 224 โครงการศึกษาสวนบุคคล 1
365 225 โครงการศึกษาสวนบุคคล 2
365 226 โครงการศึกษาสวนบุคคล 3
366 230 โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 1
366 231 โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 2

รายละเอียดแนบทาย 2 เฉพาะคณะจิตรกรรมฯ และคณะมัณฑนศิลป ( ประกอบขอ 2.4 )
2.4 งานสรางสรรค โดยเปนงานที่ไดรับการประเมินคุณคา และ / หรือมีการเผยแพรเชิงวิขาการ
1) งานสรางสรรคเดี่ยว ไมเกิน 17.5 / สัปดาห / โครงการ
2) งานที่รวมสรางสรรคเปนกลุม
- หัวหนาโครงการ ไมเกิน 17.5 / สัปดาห / โครงการ
- ผูรวมโครงการ ไมเกิน 12 / สัปดาห / โครงการ
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