
เกณฑการประเมินภาระงานของบุคลากรสายผูสอน คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
(เริ่มใชปงบประมาณ 2549) 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 890/2548) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 กําหนดภาระ
งานขั้นต่ําสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยครอบคลุมภาระงานดานการสอน ดานการวิจัย ดานการผลิต
ผลงานวิชาการ ดานการบริการวิชาการ ดานการบริหาร และภาระงานดานอื่น ๆ นั้น เพ่ือใหการคิดภาระงานดาน
ตาง ๆ เปนไปดวยความเหมาะสม และยุติธรรม สอดคลองกับประกาศฉบับดังกลาว จึงกําหนดเกณฑการประเมิน
ภาระงานของบุคลากรสายผูสอน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไวดังนี้ 
 

1.  ภาระงานดานการสอน 
-ตามรายละเอียดแนบทาย- 

 

2.  ภาระงานดานการวิจัย       คิดภาระงานสองสวน คือ ( 2.1 + 2..2 ) 
2.1  คิดภาระงานตามงบประมาณที่ไดรับ  ดังนี้ 

0 – 50,000 บาท       คิดภาระงาน   0.25 วัน/สัปดาห =  1.75   ชั่วโมง/รอบการ 
ประเมิน (6 เดือน : 26 สัปดาห) 

50,001 – 150,000    คิดภาระงาน   0.5 วัน/สัปดาห  =   3.5   ชั่วโมง 
150,001 – 250,000    คิดภาระงาน   0.75 วัน/สัปดาห  =   5.25  ชั่วโมง 
250,001 – 600,000    คิดภาระงาน   1 วัน/สัปดาห  =   7      ชั่วโมง 
600,001 – 1,000,000   คิดภาระงาน   1.25 วัน/สัปดาห  =   8.75  ชั่วโมง 
1,000,001 – 2,000,000   คิดภาระงาน   1.5  วัน/สัปดาห  =  10.5   ชั่วโมง 
2,000,0001 ขึ้นไป *     คิดภาระงาน   1.75 วัน/สัปดาห  =  12.0   ชั่วโมง 

และนําเกณฑตามงบประมาณไปคูณกับระยะเวลาในการทํางานวิจัย 
หมายเหตุ 

1) งานวิจัยใดมีผูวิจัยหลายทานใหคิดภาระงานตามสัดสวนที่ทํางานวิจัย 
2) งานวิจัยใดที่นักวิจัยไดคาตอบแทน ใหหักคาตอบแทนนั้นออกจากงบประมาณวิจัยที่ไดรับกอน

นํามาคํานวณภาระงานตามเกณฑ 
3) งานวิจัยใดมีคาครุภัณฑ ใหหักคาครุภัณฑนั้นออกจากงบประมาณวิจัยที่ไดรับกอนนํามา

คํานวณภาระงานตามเกณฑ 
4) โครงการวิจัยที่เปนชุดโครงการใหญ  ใหคิดภาระงานตามงบประมาณการบริหารโครงการ    
5) งานวิจัยสวนตวั  ใหเสนอหัวขอโครงการตอกรรมการประจําคณะฯ  ผานรองคณบดีฝายวิจัย 

 

2.2  คิดตามผลงานที่ผลิตออกมา (Out put) (ผลงานที่ผลิตออกมาในเวลาใดก็ไดในชวงการประเมิน) 
2.2.1  หัวขอวิจัย    คิดภาระงาน  30 ช.ม. (เทากับ บทความวิชาการ)   

หรือเฉล่ีย 1.1 ช.ม./สัปดาห (รอบการประเมิน 6 เดือน : 26 สัปดาห) 
2.2.2  รายงานความกาวหนา คิดภาระงาน  156 ช.ม. หรือเฉล่ีย 6 ช.ม./สัปดาห  

(รอบการประเมิน 6 เดือน : 26 สัปดาห) 
2.2.3 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ  คิดภาระงาน  312 ช.ม. หรอืเฉล่ีย 12 ช.ม./สัปดาห  

(รอบการประเมิน 6 เดือน : 26 สัปดาห) 
 
 



 

2.3 การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  (ในชื่อของตนเอง) (ใหนับเมื่อไดรับการตรวจสอบเบื้องตน และ
ไดรับทะเบียนสิทธิบัตรแลว)  

1 เรื่อง  คิดภาระงาน  100 ชั่วโมง  ( 3.85 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

3. ภาระงานดานการผลิตผลงานทางวิชาการ  ใหคิดภาระงานดังนี้ 
3.1   การนําเสนอบทความวิชาการ   1 เรื่อง (Oral Presentation )   

1) ภาษาไทย คิดภาระงาน 30 ชั่วโมง    
2) ภาษาตางประเทศ  คิดภาระงาน 60 ชั่วโมง   
3) เอกสารการนําเสนอ (Full Paper) ใหคิดภาระงานเพิ่มอีก 20 ชั่วโมง 

 

3.2   การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย  
1) บทความวิชาการภาษาไทยที่ตีพิมพในวารสารในประเทศ 1 paper  
  คิดภาระงาน 30 ชั่วโมง  (1.15 ชั่วโมง/สัปดาห) 
2) บทความวิชาการภาษาตางประเทศที่ตีพิมพในวารสารในประเทศ 1 paper   
  คิดภาระงาน  60  ชั่วโมง (2.25 ชั่วโมง/สัปดาห) 
3) บทความวิชาการภาษาตางประเทศที่ตีพิมพในวารสารในระดับนานาชาติ 1 paper    
  คิดภาระงาน  90 ชั่วโมง (3.46 ชั่วโมง/สัปดาห) 
4) บทความทั่วไปที่ลงในวารสารไมใชวิชาการ  1 paper   
  คิดภาระงาน 15 ชั่วโมง  (0.57 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 

3.3  ตํารา  และหนังสือวิชาการ 
                1 เลม  คิดภาระงาน  250 ชั่วโมง (9.6 ชั่วโมง/สัปดาห) ถึง 500 ชั่วโมง  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการ

พิจารณาของคณะกรรมการประเมินภาระงาน 
 

3.4  เอกสารคําสอน  
1 หัวเรื่อง คิดภาระงาน  10 ชั่วโมง  (0.38 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 

3.5 เอกสารประกอบการสอน  
1 หัวเรื่อง  คิดภาระงาน  7 ชั่วโมง (0.27 ชั่วโมง/สัปดาห)  สําหรับเอกสารที่จัดทําครั้งแรก  

กรณีปรับปรุง ใหคิดภาระงานเฉพาะที่ปรับปรุงมากกวา 50% จากของเดิม  
 

4.  ภาระงานดานบริการวิชาการ 
4.1  การบรรยายพิเศษ  การบรรยาย 1 ชม. คิดภาระงานให 4 ชม. (เตรียม 3  บรรยาย 1) Workshop  1 

ชั่วโมง คิดภาระงานให 2 ชั่วโมง 
 

4.2  เปนกรรมการหรือที่ปรึกษา  เปนกรรมการหรือที่ปรึกษาภายนอกคณะแตอยูใน จ.ขอนแกน ประชุม 1 
ครั้ง  คิดภาระงานให 3 ชั่วโมง เปนกรรมการหรือที่ปรึกษาภายนอกคณะและอยู ตางจังหวัดประชุม 1 
ครั้ง  คิดภาระงานให 7 ชั่วโมง 

 * ในกรณีเปนกรรมการตอเนื่อง ใหเจาตัวระบุหรือแจงตอคณะกรรมการประเมินดวยวาประชุมเดือน
และกี่ครั้ง   

 

4.3  ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนง ผศ.  รศ. 
 โดยแยกดังนี้   ผศ. 1 ครั้ง  คิดภาระงานให  15 ชั่วโมง 
   รศ. 1 ครั้ง  คิดภาระงานให  30  ชั่วโมง 



. 
 

4.4  กรรมการพิจารณาหลักสูตรมหาวิทยาลัยอื่น  1 ครั้ง  คิดภาระงานให 20 ชั่วโมง 
 

4.5  ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตางประเทศ  1 บทความ   คิดภาระงานให  20 ชั่วโมง 
 

4.6  ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในประเทศ  1 บทความ   คดิภาระงานให  10 ชั่วโมง 
 

4.7  ตรวจวิทยานิพนธนอกคณะ  1 ครั้ง  คิดภาระงานให 7 ชัว่โมง 
 

4.8  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธนอกคณะ  ปริญญาตรี และปริญญาโท ตามเกณฑของคณะฯ   
 

4.9  งานการออกแบบและงานในวิชาชีพอื่น ๆ 
               หลักการ :  

1)  เปนงานที่มีหนังสือขอความอนุเคราะหใหออกแบบหรือใหทํางานมาที่คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 

2)  งานที่ไมมีคาตอบแทนคิดภาระงานให 100 % 
3)  งานที่มีคาตอบแทนการคิดภาระงานตองมีสัดสวนลดลง 

สัดสวนภาระงานลดลงตามวัตถุประสงคของการออกแบบหรือองคกรผูใหออกแบบ คือ 
-  เอกชน คิดภาระงานลดลงเหลือ 40 % 
-  รัฐวิสาหกิจ คิดภาระงานลดลงเหลือ 50 % 
-  รัฐบาลและมูลนิธิหรือองคกรที่มีเปาหมายทางสังคมไมหวังผลกําไร คิดภาระงานลดลง

เหลือ 60 % 
4)  ในกรณีงานใดผูออกแบบบริจาคเงินคาตอบแทนใหกับคณะใหคณะกรรมการประเมินภาระ

งานพิจารณาเพิ่มภาระงานให 
5)  การคิดภาระงาน แบงประเภทของงานตามลักษณะงาน  ไดแก 

-  งานสถาปตยกรรม 
-  งานวิศวกรรม 
-  งานตกแตงภายใน 
-  งานออกแบบวางผัง 
-  งานวิเคราะหโครงการทางผังเมือง 
-  งานออกแบบภูมิทัศน 
-  งานออกแบบอุตสาหกรรม 
-   งานควบคุมงานกอสราง 
-   งานบริหารโครงการ 
-   งานศึกษาความเปนไปไดโครงการ 
-  งานอื่น ๆ 

                                    งานสถาปตยกรรม, งานวิศวกรรม และงานตกแตงภายใน  งานควบคุมการกอสราง   
งานบริหารโครงการ  ใหคิดภาระงานตาม งบประมาณการกอสราง ดังนี้ 

                                     0 – 5 ลานบาท     คิดภาระงาน 6 ชั่วโมง/สัปดาห 
                                     มากกวา 5-10 ลานบาท    คิดภาระงาน 9 ชั่วโมง/สัปดาห 
                                     มากกวา 10 – 50 ลานบาท   คิดภาระงาน 12 ชั่วโมง/สัปดาห 
                                     มากกวา 50 – 100 ลานบาท   คิดภาระงาน 15 ชั่วโมง/สัปดาห* 



* ใชหลักประกาศฯ ภาระงานของ มข. อาจารยผูเลือกเนนบริการวิชาการ ขอ 6.3     และนํา
การคิดภาระงานตามงบประมาณมาคูณกับระยะเวลาทํางานโดยเปนยะระเวลาทํางาน 
ตามระบุในสัญญาหรือถาในสัญญาไมระบุใหเจาตัวแจงระยะเวลาทํางานจริงตอ
คณะกรรมการผูประเมิน 
-  การแบงสัดสวนการทํางานระหวางสถาปนิก,วิศวกร,มัณฑนากร และชางเขียนแบบให

แบงตามสมาคมสถาปนิกสยามกําหนด 
 

งานออกแบบอุตสาหกรรม  คิดภาระงานจากกระบวนการทํางาน  ดังนี้ 
         

  ชั่วโมงทํางาน
อยางต่ํา 

อยางสูง  

1) Concept Design/Requirements  8 24 ครั้ง 
2) Sketch Design                  สวนกลไกและการทํางานภายใน         4 40 ครั้ง 
 สวน Human Interface & Aesthetics         4 24 ครั้ง 
3) Design Developments                สวนกลไกและการทํางานภายใน       4 40 ครั้ง 
 สวน Human Interface & Aesthetics         4 24 ครั้ง 
4) กําหนดวัสดุ, Spec., Detail     สวนกลไกและการทํางานภายใน 8 40 ชิ้นงาน 
 สวน Human Interface & Aesthetics         8 24 ชิ้นงาน 
5) Product Drawing                 สวนกลไกและการทํางานภายใน               16 40 ชิ้นงาน 
 รูปดานภายนอก           8 24 ชิ้นงาน 
6) Study Model ในทุกขั้นตอนที่มี         สวนกลไกและการทํางานภายใน    4 40 ชิ้นงาน 
 เฉพาะรูปทรง/รูปรางภายนอก 

                    
4 24 ชิ้นงาน 

7) ภาพนําเสนอแบบขั้นตอนสุดทาย        1 3 ภาพ 
8) Model นําเสนอแบบขั้นตอนสุดทาย   ส่ิงพิมพ 2 มิติ 4 24 ชิ้นงาน 
 ส่ิงพิมพ 3 มิติ และบรรจุภัณฑกระดาษ       4 40 ชิ้นงาน 
 บรรจุภัณฑที่ไมใชกระดาษ หรือกระดาษที่

มีความซับซอน          
8 40 ชิ้นงาน 

 ลายพิมพบนส่ิงทอ 8 40 ชิ้นงาน 
 ลายทอและจักสานเสนใย          24 80 ชิ้นงาน 
 การตัดเย็บส่ิงทอเปนผลิตภัณฑ 4 80 ชิ้นงาน 
 เครื่องเรือน/เครื่องประดบัไม/โลหะ ที่ใช     

เครื่องจักรมาตรฐานในการผลิต  
8 80 ชิ้นงาน 

 เครื่องเรือน/เครื่องประดับ ที่ตองขึ้นรูปดวย
มือ  หรือวิธีพิเศษ  

16 80 ชิ้นงาน 

 เครื่องเรือน/เครื่องประดับ ที่ใชวัสดุหลัก
ต้ังแต  3 ชนิดขึ้นไป มาประกอบกัน 

16 80 ชิ้นงาน 

 Ceramics ขึ้นรูปดวยมือ 8 40 ชิ้นงาน 
 Ceramics ขึ้นรูปดวยเครื่องมือ/เครื่องจักร    40 80 รูปแบบ 
 ตนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เฉพาะ 8 80 ชิ้นงาน 



สวนที่เปนรูปราง รูปทรง สี ฯลฯ ภายนอก 
 ตนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เฉพาะ

สวนที่เปนกลไกการทํางานภายใน 
8 80 ชิ้นงาน 

                              
- งานศึกษาความเปนไปไดโครงการ  ใหคิดภาระงานตามเวลาทํางานทั้งหมดของ           

โครงการตามสัญญาการจาง  (เจาของงานตองระบุออกมาเปนชั่วโมงทํางานทั้งหมด
เสนอตอกรรมการประเมินภาระงาน) 

-      งานออกแบบวางผัง,  งานออกแบบภูมิทัศน, งานวิเคราะหโครงการทางผังเมือง 
คิดภาระงานจากกระบานการทํางาน (เจาของงานตองระบุออกมาเปนชั่วโมงทํางาน 
ทั้งหมดเสนอตอกรรมการประเมินภาระงาน) 
 

4.10   งานอบรมถายทอดความรู (อบรมเชิงปฏิบัติการ) 
คิดตามกิจกรรมที่ทําในแผนการดําเนินงานที่เสนอตอศูนยบริการวิชาการหรือผูใหทุนสนับสนุน   
และเจาของงานตองระบุดวยวากิจกรรมนั้น ๆ ใชเวลาดําเนินงานกี่ชั่วโมงตอคณะกรรมการประเมิน 
ภาระงาน 

 

5.  ดานบริหาร  ใหคิดภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่ 890/2548) 
 

6. การดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในหลักเกณฑนี้  ใหคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนผูพิจารณา
โดยผานความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะฯ 

 
 

.................................................................... 



สรุปขอตกลงเรื่องเกณฑการคิดภาระงานสอน บุคลากรสายผูสอน  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 

หมวดที่ 1  กรอบทั่วไป 
 
1. การคํานวณภาระงานสอนสําหรับรายวิชาในคณะ ระดับปริญญาตรี ใหใชเกณฑตามประกาศของคณะ 
2. การคํานวณภาระงานสอนสําหรับรายวิชาในคณะ ระดับบัณฑิตศึกษา ใหใชเกณฑตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. การคํานวณภาระงานสอนสําหรับรายวิชาภายนอกคณะ ใหใชเกณฑตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. รายวิชาในคณะ ระดับปริญญาตรี แบงเปน 2 กลุม ไดแก 

4.1 กลุมวิชาทั่วไป (มีรูปแบบการเรียนการสอนเปนการบรรยาย และ/หรือปฏิบัติการ น้ําหนักภาระงานสอน
ไมแปรผันตามจาํนวนนักศึกษา) (ดูหมวดที่ 2 ประกอบ) 

4.2 กลุมวิชาปฏิบัติการออกแบบ (Studio) วิทยานิพนธ (Thesis) วิชาศึกษาอิสระ (Individual Study) ที่มี
รูปแบบการเรียนการสอน และนํ้าหนักภาระงานสอนที่แปรผันกับจํานวนนักศึกษา (ดูหมวดที่ 3 
ประกอบ) 

 
 

หมวดที่ 2   ภาระงานสอนรายวิชาในคณะ ระดับปริญญาตรี กลุมวชิาศึกษาทั่วไป 
 

5. เกณฑในการคิดภาระงานสอน 
 
 ชั่วโมงทําการ 
 เตรียมสอน สอน ตรวจงาน 
หนวยกิตบรรยาย 1 หนวย 1 ช.ม. 

 
(fix) 

1 ช.ม. 
 

(fix) 

1 ช.ม. 
ตอนักศึกษา 40 คน 

(เพ่ิม-ลด ตามสัดสวน) 
หนวยกิตปฏิบัติการ1 หนวย 1.5 ช.ม. 

 
(fix) 

2 ช.ม. 
ตอนักศึกษา 20 คน 

(เพ่ิม-ลด ตามสัดสวน) 

1 ช.ม. 
ตอนักศึกษา 20 คน 

(เพ่ิม-ลด ตามสัดสวน) 
 

6. การคิดภาระงานในการรวมสอน 
6.1 ในกรณีที่แบงเนื้อหาการสอนระหวางคณาจารย ใหคิดตามสัดสวนที่อาจารยแตละคนมีสวนรวมสอนใน

แตละคาบ ตามที่ไดตกลงกันในรายวิชา ในกรณีไมมีการแบงสัดสวนเนื้อหาระหวางคณาจารย ใหคิดเปน
สัดสวนที่เทากันตามจํานวนอาจารยที่รวมสอน 

6.2 ในกรณีที่สอนรวมกันเปนทีม ใหคิดภาระงานใหอาจารยแตละคนเต็มเวลาเทากันทุกคนได โดยอาจารย
เจาของวิชาตองทําความตกลงกับกรรมการหลกัสูตรกอน 

 
 



7. ภาระงานสอนสําหรับอาจารยเจาของวิชา หรืออาจารยผูประสานงานวิชา 
7.1 ภาระงานสอนรวมของอาจารยทุกคนที่รวมสอนในวิชา จะถูกปรับลดลงเหลือ 93% โดยจะนําภาระงาน

สอน 7% ที่เหลือไปเพ่ิมใหกับอาจารยเจาของวิชา หรืออาจารยผูประสานงานวิชาสําหรับภาระในการ
บริหารจัดการรายวิชา เชน การจัดทําแผนการสอน การรวบรวมคะแนน ผลสอบ การคิดระดับคะแนน 
และการคิดภาระงานสอนในรายวิชา เปนตน 

7.2 อาจารยเจาของวิชา หรืออาจารยผูประสานงานวิชาที่ไมมีสัดสวนงานสอนจะไดภาระงาน 7% สําหรับ
ภาระงานในการบริหารจัดการรายวิชาเทานั้น 

7.3 กรณีไมมีอาจารยรวมสอน อาจารยผูสอนเปนอาจารยเจาของวิชา จํานวนภาระงานที่คํานวณไดจะเทากับ 
100% ตามเดิม 

 
 

หมวดที่ 3  ภาระงานสอนรายวิชาในคณะ ระดับปริญญาตรี 
กลุมวิชาปฏิบติัการออกแบบ (Studio) วิทยานิพนธ (Thesis) และวิชาศึกษาอิสระ (Individual Study) 

 
8. ภาระงานสอน ใหคิดจากจํานวนนักศึกษา เนื่องจากมีรูปแบบการเรียนการสอน และน้ําหนักภาระงานสอนที่

แปรผันกับจํานวนนักศึกษา 
9. ภาระงานสอนตอนักศึกษา 1 คน 

9.1 วิชาปฏิบัติการออกแบบ (Studio)  0.975  ชั่วโมง/ สัปดาห/ นักศึกษา 1 คน 
9.2 วิทยานิพนธ (Thesis)   2.4  ชั่วโมง/ สัปดาห/ นักศึกษา 1 คน 
9.3 วิชาศึกษาอิสระ (Individual Study) 0.525  ชั่วโมง/ สัปดาห/ นักศึกษา 1 คน 

 
 

หมวดที่ 4  ภาระงานสอนเนื่องจากกิจกรรมอื่น ๆ 
 
10. ภาระงานสอนเนื่องจากกิจกรรมอื่น ๆ เชน ทัศนศึกษา ดูงาน บรรยาย ที่ระบุไวในแผนการสอน และอยูใน

ระยะเวลาปกติของภาคการศึกษา ใหคิดภาระงานเทียบเทากับการสอนปกติตามจํานวนสัปดาหที่ระบุใน
แผนการสอน 

11. กิจกรรมการเรียนการสอนอื่น ๆ เชน ทัศนศึกษา ดูงาน บรรยาย ที่ไมไดระบุไวในแผนการสอน หรือไมไดอยู
ในระยะเวลาปกติของภาคการศึกษา ใหคิดเปนภาระงานประเภทที่ 6 (อ่ืน ๆ) ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

 
 
 
21 กรกฎาคม พ.ศ.2549 
นายวรัฐ  ลาชโรจน 
กรรมการและเลขานุการ 
คณะทาํงานรางเกณฑการคิดภาระงานสอน 



ตัวอยางการคํานวณเพื่อใหไดมาซึ่งตัวเลขที่ใชคิดภาระงานสอนเมื่อเทียบกับเกณฑตามประกาศ มข. 
 

วิชาปฏิบัติการออกแบบ (Studio) 
5 (1-8-0) 
หนวยกิตบรรยาย 1 X เวลาตอหนวยกิต 3 = เกณฑปกติ 

  (นศ. 40 คน) 
3 คิดตอ นศ. 1 คน  

(หาร 40) 
0.075 

หนวยกิตปฏิบัติ 4 X เวลาตอหนวยกิต 4.5 = เกณฑปกติ 
  (นศ. 20 คน) 

18 คิดตอ นศ. 1 คน  
(หาร 20) 

0.9 

 
วิชาวิทยานิพนธ (Thesis) 
12 (2-20-24) 
หนวยกิตบรรยาย 2 X เวลาตอหนวยกิต 3 = เกณฑปกติ 

  (นศ. 40 คน) 
6 คิดตอ นศ. 1 คน  

(หาร 40) 
0.15 

หนวยกิตปฏิบัติ 10 X เวลาตอหนวยกิต 4.5 = เกณฑปกติ 
  (นศ. 20 คน) 

45 คิดตอ นศ. 1 คน  
(หาร 20) 

2.25 

 
วิชาการศึกษาอิสระ (Individual Study) 
3 (1-8-6) 
หนวยกิตบรรยาย 1 X เวลาตอหนวยกิต 3 = เกณฑปกติ 

  (นศ. 40 คน) 
3 คิดตอ นศ. 1 คน  

(หาร 40) 
0.075 

หนวยกิตปฏิบัติ 2 X เวลาตอหนวยกิต 4.5 = เกณฑปกติ 
  (นศ. 20 คน) 

9 คิดตอ นศ. 1 คน  
(หาร 20) 

0.45 

 


