แบบข้อตกลงภาระงาน (Term of Reference : TOR)
บุคลากรประเภทสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่
ชื่อ
สังกัด

ปีงบประมาณ

ตําแหนง

.
.

 ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย

1. ภาระงานสอน
1.1 การสอนรายวิชา / หมู่เรียน / จํานวนคาบ / จํานวนนักศึกษา
1.1.1 วิชา..........................................................................หมู่เรียน............................................................
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์........จํานวน.........คน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.4 มคอ.6 ผลการเรียน
1.1.2 วิชา..........................................................................หมู่เรียน.................................................
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์........จํานวน.........คน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.4 มคอ.6 ผลการเรียน
1.1.3 วิชา..........................................................................หมู่เรียน.................................................
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์........จํานวน.........คน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.4 มคอ.6 ผลการเรียน
1.1.4 วิชา..........................................................................หมู่เรียน.................................................
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์........จํานวน.........คน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.4 มคอ.6 ผลการเรียน
1.1.5 วิชา..........................................................................หมู่เรียน.................................................
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์........จํานวน.........คน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.4 มคอ.6 ผลการเรียน
จํานวน
รายวิชา
จํานวนภาระงาน
หน่วยชั่วโมง
1.2 รายวิชาโครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษหรือรายวิชาที่มีชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
1.2.1 ชื่อโครงการพิเศษ
.
ชื่อนักศึกษา
ทําหน้าที่. (ประธาน/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)
1.2.2 ชื่อโครงการพิเศษ
.
ชื่อนักศึกษา
ทําหน้าที่. (ประธาน/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)
1.2.3 ชื่อโครงการพิเศษ
.
ชื่อนักศึกษา
ทําหน้าที่. (ประธาน/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)
จํานวนโครงการพิเศษ
โครงการ
จํานวนภาระงาน
หน่วยชั่วโมง
1.3 . งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาคิดภาระงานสอนของ
อาจารย์นิเทศ
รายวิชา
.
ชื่อนักศึกษา
(1)..........................................................................(2)............................................................................
(3)..........................................................................(4)............................................................................
(5)..........................................................................(6)............................................................................
จํานวนนักศึกษา

คน

จํานวนภาระงาน

หน่วยชั่วโมง
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1.4 . วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1.4.1 ชื่อผลงาน
.
ชื่อนักศึกษา
ทําหน้าที่. (ประธาน/กรรมการปรึกษาโครงการ)
1.4.2 ชื่อผลงาน
.
ชื่อนักศึกษา
ทําหน้าที่. (ประธาน/กรรมการที่ปรึกษาโครงการ)
1.4.3 ชื่อผลงาน
.
ชื่อนักศึกษา
ทําหน้าที่. (ประธาน/กรรมการที่ปรึกษาโครงการ)
จํานวน
ผลงาน
จํานวนภาระงาน
หน่วยชั่วโมง
2. ภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ
2.1. หนังสือตํารา / เอกสารคําสอน / เอกสารประกอบการสอน / งานแปล
2.1.1 ประเภท (หนังสือตํารา / เอกสารคําสอน / เอกสารประกอบการสอน /งานแปล) (ใหม่/ปรับปรุง)
เรือ่ ง................................................................................................................. ปีที่พิมพ์.....................
2.1.2 ประเภท (หนังสือตํารา / เอกสารคําสอน / เอกสารประกอบการสอน /งานแปล) (ใหม่/ปรับปรุง)
เรือ่ ง................................................................................................................. ปีที่พิมพ์.....................
2.1.3 ประเภท (หนังสือตํารา / เอกสารคําสอน / เอกสารประกอบการสอน /งานแปล) (ใหม่/ปรับปรุง)
เรือ่ ง................................................................................................................. ปีที่พิมพ์.....................
จํานวน
ผลงาน
จํานวนภาระงาน
หน่วยชั่วโมง
2.2 บทความ
2.2.1 เรื่อง ...................................................................................................................................................
ชื่อวารสาร.................................................................(ระดับชาติ/นานาชาติ) ปีที่พิมพ์.....................
2.2.2 เรื่อง ...................................................................................................................................................
ชื่อวารสาร.................................................................(ระดับชาติ/นานาชาติ) ปีที่พิมพ์.....................
2.2.3 เรื่อง ...................................................................................................................................................
ชื่อวารสาร.................................................................(ระดับชาติ/นานาชาติ) ปีที่พิมพ์.....................
จํานวน
บทความ
จํานวนภาระงาน
หน่วยชั่วโมง
2.3 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
2.3.1 ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์...........................................................................................................
ตําแหน่ง ( หัวหน้าโครงการ / กรรมกราโครงการ / ผู้ร่วมวิจัย มีส่วนร่วมวิจัย ................% )
การตีพิมพ์เผยแพร่ (มี / ไม่ม)ี
(ถ้ามี) ตีพิมพ์ในวารสาร..............................................................................................................................
(ระดับชาติ / นานาชาติ) ในฐานข้อมูล............................................... impact factors เท่ากับ..................
Proceedings ..........................................................................................................(ระดับชาติ / นานาชาติ)
การได้รับทุน (ได้รับทุน / ไม่ได้รับทุน)
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ระบุ............................................................จํานวนเงิน ................................บาท
ทุนภายในมหาวิทยาลัย ระบุ ........................................................... จํานวนเงิน ...................................บาท
ระยะเวลาวิจัยทั้งหมด ................ปี............ เดือน เริ่มตั้งแต่ ...................................................................
ในช่วงประเมินได้ดําเนินการวิจัยไปแล้วประมาณ...........................%
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2.3.1 ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์...........................................................................................................
ตําแหน่ง ( หัวหน้าโครงการ / กรรมกราโครงการ / ผู้ร่วมวิจัย มีส่วนร่วมวิจัย ................% )
การตีพิมพ์เผยแพร่ (มี / ไม่ม)ี
(ถ้ามี) ตีพิมพ์ในวารสาร..............................................................................................................................
(ระดับชาติ / นานาชาติ) ในฐานข้อมูล............................................... impact factors เท่ากับ..................
Proceedings ..........................................................................................................(ระดับชาติ / นานาชาติ)
การได้รับทุน (ได้รับทุน / ไม่ได้รับทุน)
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ระบุ............................................................จํานวนเงิน ................................บาท
ทุนภายในมหาวิทยาลัย ระบุ ........................................................... จํานวนเงิน ...................................บาท
ระยะเวลาวิจัยทั้งหมด ................ปี............ เดือน เริ่มตั้งแต่ ...................................................................
ในช่วงประเมินได้ดําเนินการวิจัยไปแล้วประมาณ...........................%
จํานวน
3. ภาระงานบริการวิชาการ

ผลงาน

จํานวนภาระงาน

หน่วยชั่วโมง

3.1 ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................
(งานตามแผนปฏิบัติราชการ/งานที่ทําให้เกิดรายได้) ระยะเวลาดําเนินการ..............................................
ตําแหน่งที่รับผิดชอบ (หัวหน้าโครงการ/กรรมการโครงการ/กรรมการและเลขานุการ)
3.2 ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................
(งานตามแผนปฏิบัติราชการ/งานที่ทําให้เกิดรายได้) ระยะเวลาดําเนินการ...............................................
ตําแหน่งที่รับผิดชอบ (หัวหน้าโครงการ/กรรมการโครงการ/กรรมการและเลขานุการ)
3.3 ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................
(งานตามแผนปฏิบัติราชการ/งานที่ทําให้เกิดรายได้) ระยะเวลาดําเนินการ...............................................
ตําแหน่งที่รับผิดชอบ (หัวหน้าโครงการ/กรรมการโครงการ/กรรมการและเลขานุการ)
จํานวน
โครงการ
4. ภาระงานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

จํานวนภาระงาน

หน่วยชั่วโมง

4.1 ชื่อโครงการ/ผลงาน...................................................................................................................................
(โครงการตามแผน/การบูรณาการ / การสร้างมาตรฐานระดับชาติ / การสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ)
ตําแหน่งที่รับผิดชอบ (หัวหน้าโครงการ / กรรมการ / กรรมการและเลขานุการ)
ระยะเวลาดําเนินการ................................................
4.2 (โครงการตามแผน/การบูรณาการ / การสร้างมาตรฐานระดับชาติ / การสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ)
ตําแหน่งที่รับผิดชอบ (หัวหน้าโครงการ / กรรมการ / กรรมการและเลขานุการ)
ระยะเวลาดําเนินการ................................................
4.3 (โครงการตามแผน/การบูรณาการ / การสร้างมาตรฐานระดับชาติ / การสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ)
ตําแหน่งที่รับผิดชอบ (หัวหน้าโครงการ / กรรมการ / กรรมการและเลขานุการ)
ระยะเวลาดําเนินการ................................................
จํานวน

โครงการ

จํานวนภาระงาน

หน่วยชั่วโมง
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5. ภาระงานพัฒนานักศึกษา
5.1 งานพัฒนานักศึกษา
5.1.1 ที่ปรึกษาประจําหมู่เรียน.............................สาขา...............................................ระดับ........................
จํานวนนักศึกษา ........................คน
รายงานการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
5.1.2 ที่ปรึกษาประจําหมู่เรียน.............................สาขา...............................................ระดับ........................
จํานวนนักศึกษา ........................คน
รายงานการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
จํานวนนักศึกษา
คน
จํานวนภาระงาน
หน่วยชั่วโมง
5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ที่ปรึกษาสภานักศึกษา องค์การ
5.2.1 (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม / ที่ปรึกษาสภานักศึกษา / องค์การ).....………………………………………………..
หน้าที่................................................................ระยะเวลา..................................................................
5.2.2 (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม / ที่ปรึกษาสภานักศึกษา / องค์การ).....………………………………………………..
หน้าที่................................................................ระยะเวลา..................................................................
จํานวน

หน่วยงาน

จํานวนภาระงาน

หน่วยชั่วโมง

5.3 โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.3.1 ชื่อโครงการ................................................................................................................................
ตําแหน่งที่รับผิดชอบ (หัวหน้าโครงการ/กรรมการโครงการ/กรรมการและเลขานุการ)
ระยะเวลาดําเนินการ........................................................................................................................
5.3.2 ชื่อโครงการ................................................................................................................................
ตําแหน่งที่รับผิดชอบ (หัวหน้าโครงการ/กรรมการโครงการ/กรรมการและเลขานุการ)
ระยะเวลาดําเนินการ........................................................................................................................
จํานวน
โครงการ
จํานวนภาระงาน
หน่วยชั่วโมง
6. งานอืน่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
6.1 โครงการของมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีอนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่...........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่...........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่...........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่..........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่.........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่.........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่.........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่..........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่.........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่.........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่.........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่.........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่.........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่.........................................................
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6.2 คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตัง้ เพื่อปฏิบัติงานประจํา หรืองานทีส่ ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่...........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่...........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่...........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่...........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่..........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่..........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่.........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่...........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่.......................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่...........................................................
ตําแหน่ง...........................................................................ตามคําสั่งที่...........................................................

จํานวนงานตามภารกิจ
โครงการ
7. งานบริหาร (คิดภาระงานได้เพียงตําแหน่งเดียว)

จํานวนภาระงาน

หน่วยชั่วโมง

7.1 รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก (๓๐ หน่วยชั่วโมง)
ตําแหน่ง....................................................................................ตามคําสั่งที่.................................................
7.2 ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก (๒๕ หน่วยชั่วโมง)
ตําแหน่ง................................................................................ตามคําสั่งที่.....................................................
7.3 หัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย (๒๐ หน่วยชั่วโมง)
ตําแหน่ง..................................................................................ตามคําสั่งที่....................................................
จํานวนงานตามภารกิจ
ตําแหน่ง
จํานวนภาระงาน
หน่วยชั่วโมง
8. งานส่วนกลาง
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการ ตามคําสั่งที่.........................................................................
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตามคําสั่งที่..........................................................................
กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามคําสั่งที่............................................
ประธานสาขาวิชา..........................................................................ตามคําสั่งที่............................................
กรรมการและเลขานุการสาขาวิชา................................................ตามคําสั่งที่...........................................
กรรมการสาขาวิชา...................................................................... ตามคําสั่งที่..........................................
ประธานกรรมการของคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการ................................................................................ตามคําสั่งที่.......................................
8.8 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการ................................................................................ตามคําสั่งที่.........................................
8.9 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการทีส่ ภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการ..................................................................................ตามคําสั่งที่.......................................

-6-

8.10 ผู้ช่วยคณบดีด้าน................................................................................ตามคําสั่งที่......................................
8.11 กรรมการหรือผู้ประสานงานวิชาศึกษาทั่วไป ตําแหน่ง........................................ ตามคําสั่งที่...................
8.12 กรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ้างที่มีมูลค่า ๑ - ๕ ล้านบาท
คณะกรรมการ..................................................................................ตามคําสั่งที่...............................
คณะกรรมการ..................................................................................ตามคําสั่งที่...............................
คณะกรรมการ..................................................................................ตามคําสั่งที่...............................
8.13 กรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ้างที่มีมูลค่ามากกว่า ๕ ล้านบาท
คณะกรรมการ..................................................................................ตามคําสั่งที่...............................
คณะกรรมการ..................................................................................ตามคําสั่งที่...............................
คณะกรรมการ..................................................................................ตามคําสั่งที่...............................
จํานวนงานตามภารกิจ
.
จํานวนภาระงาน
หน่วยชั่วโมง
ณ วันจัดทําข้อตกลงภาระงาน ผู้รับการประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นต้องกัน
แล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ

ผู้ปฏิบัติงาน
(

)
วันที่

.

ลงชื่อ

ประธานสาขาวิชา
(

)
วันที่

.

ลงชื่อ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการฯ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์)
วันที่
.
ลงชื่อ

.คณบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา)
วันที่
.

