ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้จดั วางระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยบุคลากรทั"งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนได้ถือปฏิบตั ิมาโดยตลอด ทั"งในด้านการจัดทําข้อกําหนดหน้าที,
และความรับผิดชอบ การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การประเมินคุณภาพงานและการประเมิน
คุณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน ซึ,งเป็ นไปตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื, องภาระ
งานขั"นตํ,าสําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และของบุคลากรสาย
สนับสนุน และเพื,อให้การดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายผูส้ อน คณะ
เภสัชศาสตร์ ดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้
แต่งตั"งคณะทํางานศึกษากําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี,ยวกับภาระงานอาจารย์ คณะ
เภสัชศาสตร์ ตามคําสัง, คณะเภสัชศาสตร์ที, 187/2551 ลงวันที, 4 มิถุนายน 2551 เพื,อทบทวน
หลักเกณฑ์การคิดภาระงานเพื,อให้ครอบคลุมทุกด้านและมีความเป็ นมาตรฐานซึ,งคณะฯได้จดั
ประชุมคณาจารย์เพื,อพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะที,ได้รับ เมื,อวันที, 5 กันยายน 2552
เวลา 13.0น.-17.00 น. ณ ห้อง 2301 ชั"น 2 อาคาร 3 ทั"งนี" ข้อตกลงแนวทางปฏิบตั ิและ
หลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผูส้ อน คณะเภสัชศาสตร์ฉบับนี" ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ในคราวประชุมครั"งที, 10/2552 เมื,อวันที,
11 กันยายน 2552

1. ข้ อตกลงแนวทางปฏิบัติ
โดยมติที,ประชุมบุคลากรสายผูส้ อน ในคราวประชุมบุคลากรสายผูส้ อน ทบทวนหลักเกณฑ์การ
คิดภาระงาน เมื,อวันที, 5 กันยายน 2552
 การจัดเก็บข้อมูลภาระงานอาจารย์ ได้พฒั นาการจัดเก็บภาระงานโดยใช้ฐานข้อมูลภาระงาน
ซึ,งเริ, มจัดเก็บตั"งแต่การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ในรอบที, 2 ประจําปี งบประมาณ 2552 (ภาระงานตั"งแต่
1 เมษายน – 30 กันยายน 2552) เมื,อคณะฯ จัดส่ งรายงานภาระงานรายบุคคลให้ตรวจสอบแล้ว ขอให้ส่ง
คืนภายในวันที,กาํ หนด และหากไม่ส่งคืน จะถือว่ารับรองภาระงาน
 กําหนดปฏิทินในการแก้ไขเพิม, เติมในรายงานผลการปฏิบตั ิงาน คือ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน รอบที, 1 ของปี งบประมาณ ให้ส่งคืนภายในวันที, 15 กุมภาพันธ์ ของปี
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน รอบที, 1 ของปี งบประมาณ ให้ส่งคืนภายในวันที, 15 สิ งหาคม ของปี
 เนื,องจากการรายงานภาระงาน ต้องส่ งภายใน 15 กุมภาพันธ์ และ 15 สิ งหาคม ดังนั"น ภาระงาน
ด้านพัฒนาองค์ความรู ้ งานบริ การวิชาการและงานหน้าที,พิเศษที,ปฎิบตั ิในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และ
สิ งหาคม-กันยายน ที,ไม่ได้รายงานในรอบนั"นๆ ให้นาํ ไปรายงานในรอบถัดไป โดยต้องไม่นบั ซํ"า (ไม่รวม
งานสอน )
 ตามมาตรการการติดตามภาระงานด้านวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการและการรายงาน
ผล ซึ,งกําหนดให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่งวิชาการมีหน้าที,พฒั นาตนเองและสร้างผลงานทางวิชาการตามมาตรฐาน
ภาระงานที,กาํ หนดและรายงานผลภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และคณะฯ จะรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี

2

2. หลักเกณฑ์ การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน คณะเภสั ชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ได้กาํ หนดภาระงานของบุคลากรสายผูส้ อน สอดคล้องตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที,กาํ หนดให้ลกั ษณะงานต่อไปนี"เป็ นภาระงานของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่
1) ภาระงานด้ านการสอน หมายถึง ภาระงานสอนในรายวิชาตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย และ
ภาระงานสอนในรายวิชาตามหลักสู ตรของสถาบันอื,นที,ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามบัญชี
รายชื,อหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ทั"งนี" ให้ครอบคลุมภาระงานสอนทั"งที,สอนภายในคณะและภายนอกคณะ
ทุกภาคการศึกษา และทุกระบบการจัดการศึกษาที,จดั โดยมหาวิทยาลัย
2) ภาระงานด้ านการวิจัย หมายถึง ภาระงานการผลิตผลงานอันเกิดจากการดําเนินการวิจยั ในแต่ละ
ขั"นตอนการวิจยั ได้แก่ โครงการวิจยั รายงานผลความก้าวหน้าการวิจยั รายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
บทความวิจยั ที,ได้ตีพิมพ์หรื อเสนอในที,ประชุมวิชาการ เอกสารอนุสิทธิบตั ร สิ ทธิบตั ร และลิขสิ ทธิL
3) ภาระงานด้ านการผลิตผลงานวิชาการ หมายถึง ภาระงานอันเกิดจากการผลิตผลงานทางวิชาการ
ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา บทความทางวิชาการ สื, อการสอน หรื อผลงานทาง
วิชาการลักษณะอื,นๆ
4) ภาระงานด้ านการบริการวิชาการ หมายถึง ภาระงานด้านการบริ การวิชาการในมหาวิทยาลัย
ภาระงานด้านบริ การวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย และภาระงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
5) ภาระงานด้ านการบริหาร หมายถึง ภาระงานด้านการบริ หารในตําแหน่งที,กาํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรื อโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรื อโดยมติของสภา
มหาวิทยาลัย หรื อ ก.บ.ม.
6) ภาระงานด้ านอืน( ๆ หมายถึง ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา ภาระงานในการเป็ นกรรมการหรื อ
ผูร้ ับผิดชอบงานต่างๆ ตามคําสัง, ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานหรื อองค์กรภายในของ
มหาวิทยาลัย ซึ,งอาจเป็ นภารกิจที,ดาํ เนินการอย่างต่อเนื,องตลอดปี หรื องานเฉพาะกิจที,ปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ" น
เป็ นครั"งคราวก็ได้ และภาระงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องเป็ นภาระงานที,ดาํ เนินการหรื อร่ วม
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณบดี หรื อ อธิการบดี
สําหรับหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน ตามด้านต่างๆ คณะเภสัชศาสตร์ ได้กาํ หนดไว้ดงั นี"

1) ภาระงานด้ านการสอน
การรายงานภาระงาน ให้แยกข้อมูลภาระงานสอนในหลักสู ตรของคณะหรื อสถาบันอื,น โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ สําหรับภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษา เจ้าหน้าที,ผปู ้ ระสานงานรายวิชา
จะเป็ นผูจ้ ดั ทําข้อมูลตามแผนการสอน
1.1) งานบรรยายและปฏิบัติการ
การสอนระดับปริ ญญาตรี
1) วิชาสอนภาคบรรยาย 1 ชัว, โมงปฏิบตั ิงาน นับ 3 ชม.ทําการ ซึ,งครอบคลุมภาระงาน ดังนี"
เตรี ยมสอน 1 ชัว, โมง บรรยาย 1 ชัว, โมง และตรวจงานนักศึกษา 1 ชัว, โมง
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2) วิชาสอนภาคปฏิบตั ิการ 1 LAB(2-4 ชม.ปฏิบตั ิงาน) นับ 4.5 ชม.ทําการ ซึ,งครอบคลุม
ภาระงานดังนี" เตรี ยมสอน 1.5 ชัว, โมง การสอนปฏิบตั ิ 2 ชัว, โมง การตรวจงานนักศึกษา 1 ชัว, โมง
การบรรยายในส่ วนที,จาํ นวนนักศึกษาเกินกว่า 40 คน และสําหรับภาคปฏิบตั ิ ในส่ วนที,จาํ นวน
นักศึกษาเกินกว่า 20 คน ให้คิดภาระงานในส่ วนการตรวจงานนักศึกษาเพิม, เติมตามสัดส่ วนของจํานวน
นักศึกษาที,ลงทะเบียนจริ ง
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา
1) วิชาสอนภาคบรรยาย 1 ชม.ปฏิบตั ิงาน นับ 4.5 ชม.ทําการ ซึ,งครอบคลุมภาระงานดังนี"
เตรี ยมสอน 2.5 ชัว, โมง บรรยาย 1 ชัว, โมง และตรวจงานนักศึกษา 1 ชัว, โมง
2) วิชาสอนภาคปฏิบตั ิการ 1 LAB(2-4 ชม.ปฏิบตั ิงาน) นับ 6 ชม.ทําการ ซึ,งครอบคลุมภาระงาน
ดังนี" เตรี ยมสอน 3 ชม. การสอนปฏิบตั ิ 2 ชม.และตรวจงานนักศึกษา 1 ชม.
การบรรยาย หรื อการปฏิ บัติการในส่ วนทีจาํ นวนนักศึกษาเกินกว่ า 10 คน ให้ คิดภาระงานในส่ วน
การตรวจงานนักศึกษาเพิม( เติมตามสั ดส่ วนของนักศึกษาที(ลงทะเบียนจริง
 การจัดการเรี ยนการสอน ควรจัดตามหน่วยกิตที,กาํ หนด หากมีการสอนในลักษณะพิเศษให้
เสนอฝ่ ายวิชาการพิจารณาเห็นชอบและระบุไว้ในแผนการสอนด้วย (เพิมเติมในคราวประชุมบุคลากรสาย
ผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์ การคิดภาระงาน เมือวันที 16 กันยายน 2551 )
1.2) วิชาฝึ กปฏิบัติงานของนักศึกษาตามหลักสู ตร (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
1.2.1) รายวิชาฝึ กงานในหลักสู ตร กรณี ที,อาจารย์ไม่ได้เป็ นผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานให้นกั ศึกษา
• การนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน
(ต้องเป็ นการไปนิเทศตามแผนที,อนุกรรมการฝึ กงานฯ
กําหนดหรื อเห็นชอบ)
< นิเทศภายในจังหวัดขอนแก่นนับ 3 ชม.ทําการต่อ 1 แหล่งฝึ กต่ออาจารย์ 1 คน
< นอกจังหวัดขอนแก่นนับ 6 ชม.ทําการ ต่อ 1 แหล่งฝึ ก ต่ออาจารย์ 1 คน
< ไม่มีเพดานภาระงาน
• การเข้าฟังการนําเสนอของนักศึกษาเพื,อประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิงาน
นับ 1 ชม.ปฏิบตั ิงานต่อ 1 ชม.ทําการ
• การตรวจรายงานของนักศึกษา
นับ 1 ชม.ทําการต่อรายงานของนักศึกษา 4 เล่ม
1.2.2) รายวิชาฝึ กงานในหลักสู ตรของคณะ กรณี ที,อาจารย์เป็ นผูฝ้ ึ กงาน ให้นกั ศึกษา
ให้นบั 5 ชม.ทําการต่อสัปดาห์ที,มีนกั ศึกษาฝึ กงานต่อ 1 หน่วยกิต
(ถ้าเป็ นร้านยาเอกชนและอาจารย์เป็ นผูด้ ูแลนักศึกษาที,ไปช่วยปฏิบตั ิงานวิชาชีพ ให้นบั เป็ น
ภาระงานบริ การวิชาการ)
กรณีทมี( ีนักศึกษาหลายระดับให้ นับชม.ทําการได้ 1 ครั8ง เช่ น ป.โท+ป.ตรีหรือป.บัณฑิต+ป.ตรี
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1.3) วิชาสั มมนา
 กรณีเป็ นอาจารย์ ทปี( รึกษาโครงการ โดยไม่ มีอาจารย์ ทปี( รึกษาร่ วมให้นบั 15 ชม.ทําการต่อเรื, อง
 ถ้ ามีอาจารย์ทปี( รึกษาร่ วม จะนับดังนี8
* อาจารย์ที,ปรึ กษาหลัก 10 ชม.ทําการ
* อาจารย์ที,ปรึ กษาร่ วม 5 ชม.ทําการ ถ้ามีอาจารย์ที,ปรึ กษาร่ วมมากกว่า 1 คนก็ให้คิดภาระงาน
อาจารย์ที,ปรึ กษาหลักและร่ วม รวมกันแล้วไม่เกิน 15 ชม.ทําการ ทั"งนี" ให้อาจารย์ที,ปรึ กษาตก
ลงจัดสรรภาระงานกันเอง
 กรณีเป็ นอาจารย์ผ้ ูเข้ าฟังประเมินสั มมนา ให้นบั 1 ชม.ปฏิบตั ิงาน ต่อ 1 ชัว, โมงทําการ
รายวิชาสัมมนาระดับปริ ญญาตรี
อาจารย์ 1 คน เป็ นที,ปรึ กษาหลักและ/หรื อที,ปรึ กษาร่ วมได้ไม่เกิน 3 เรื, องต่อภาคการศึกษา
รายวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ 1 คน เป็ นที,ปรึ กษาหลักและ/หรื อที,ปรึ กษาร่ วมได้ไม่เกิน 5 เรื, องต่อภาคการศึกษา
การประเมินรู ปเล่มวิชาสัมมนา ให้นบั ภาระงาน 1 ชม.ทําการต่อ 4 เล่ม
 การปฐมนิเทศนักศึกษาในชัว, โมงแรกของรายวิชา ให้นบั ภาระงานเป็ นแบบบรรยาย คือ 1 ชม.
ปฏิบตั ิงาน เท่ากับ 3 ชม.ทําการ (เพิมเติมในคราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์
การคิดภาระงาน เมือวันที 16 กันยายน 2551 )
 ชัว, โมงการเข้าฟังสัมมนา อาจารย์สามารถกําหนด ชม.ที,คาดว่าจะเข้าฟังได้ ( เพิมเติมในคราว
ประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์ การคิดภาระงาน เมือวันที 5 กันยายน 2552 )
1.4) วิชาโครงการพิเศษของแต่ ละสาขา
 กรณีเป็ นอาจารย์ ทปี( รึกษาโครงการ โดยไม่ มีอาจารย์ ทปี( รึกษาร่ วม ให้นบั 15 ชม.ทําการต่อ
หน่วยกิตวิชาต่อเรื, อง
 ถ้ ามีอาจารย์ทปี( รึกษาร่ วม จะนับดังนี8
* อาจารย์ที,ปรึ กษาหลัก 10 ชม.ทําการ/หน่วยกิต/เรื, อง
* อาจารย์ที,ปรึ กษาร่ วม 5 ชม.ทําการ/หน่วยกิต/เรื, อง ถ้ามีอาจารย์ที,ปรึ กษาร่ วมมากกว่า1คน ก็ให้
อาจารย์ที,ปรึ กษาหลักและร่ วมตกลงกันเอง โดยภาระงานรวมกันแล้วไม่เกิน 15 ชม.ทําการ
/หน่วยกิต/เรื, อง
 กรณีเป็ นอาจารย์ผ้ ูเข้ าฟังประเมินโครงการ ให้นบั 1 ชม.ปฏิบตั ิงาน ต่อ 1 ชัว, โมงทําการ
ทั"งนี" ไม่มีการคิดเพดานภาระงาน
* อาจารย์ 1 คน เป็ นที,ปรึ กษาหลัก และ/หรื อที,ปรึ กษาร่ วมได้ไม่เกิน 3 เรื, อง ต่อภาคการศึกษา
* การประเมินรู ปเล่มวิชาโครงการพิเศษ ให้นบั ภาระงาน 1 ชม.ทําการต่อ 4 เล่ม
 ชัว, โมงการเข้าฟังการนําเสนอ อาจารย์สามารถกําหนด ชม.ที,คาดว่าจะเข้าฟังได้ (เพิมเติมใน
คราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์ การคิ ดภาระงาน เมือวันที 5 กันยายน 2552 )
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1.5) การพานักศึกษาดูงานนอกสถานที( โดยต้ องได้ ระบุไว้แล้วในแผนการสอน
 สถานที,ดูงานนั"นอยูใ่ นเขตจังหวัดขอนแก่นคิดภาระงาน 3 ชม.ทําการต่อที, ต่ออาจารย์ 1 คน
 สถานที,ดูงานนั"นอยูน่ อกเขตจังหวัดขอนแก่นคิดภาระงาน 7.5 ชม.ทําการต่อวัน ต่ออาจารย์ 1 คน
ไปได้ไม่เกิน 4 วัน และอาจารย์ตอ้ งไปและกลับพร้อมกับนักศึกษา
ต้องมีการกําหนดเรื, องการดูงานนี"ไว้ในแผนการสอนแล้วและได้รับอนุมตั ิโครงการ และถูกบรรจุไว้
ในแผนปฏิบตั ิการของคณะ
ทั"งนี" จํานวนอาจารย์ผคู ้ วบคุมต่อจํานวนนักศึกษา คือ 1:20 เช่น นักศึกษา 100 คน จะนับภาระงาน
ให้อาจารย์ผคู ้ วบคุมได้ไม่เกิน 5 คน กรณี จาํ นวนนักศึกษาน้อยกว่า หรื อเท่ากับ 20 คน ให้มีอาจารย์ผู ้
ควบคุมได้ไม่เกิน 2 คนต้องมีการกําหนดเรื, องการดูงานนี"ไว้ในแผนการสอนแล้ว
หมายเหตุ เกณฑ์เดิมกําหนด “ดูงานนอกเขตจังหวัดขอนแก่นคิดภาระงาน 6 ชม.ทําการต่อที, ต่ออาจารย์ 1
คน” (ปรั บปรุ งในคราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์ การคิดภาระงาน เมือวันที 5 กันยายน
2552 )
1.6) งานในหน้ าที(ผ้รู ับผิดชอบวิชา
วิชาทีม( ีนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่าหรือเท่ากับ 40 คน(หลักสู ตรปริญญาตรี)
อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบวิชาหลัก คิด 15 ชม.ทําการต่อวิชา
อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบวิชาร่ วม คิด 7.5 ชม.ทําการต่อวิชา
หรื อกําหนดโดยตกลงร่ วมกันระหว่างอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาหลักและร่ วมโดยมีภาระงานไม่เกิน
22.5 ชม.ทําการต่อวิชา
วิชาทีม( ีนักศึกษาลงทะเบียนน้ อยกว่า 40 คน และรายวิชาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบวิชาหลัก คิด 7.5 ชม.ทําการต่อวิชา
อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบวิชาร่ วม คิด 4 ชม.ทําการต่อวิชา
หรื อกําหนดโดยตกลงร่ วมกันระหว่างอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาหลักและร่ วมโดยมีภาระงานไม่เกิน
11.5 ชม.ทําการต่อวิชา
เปิ ดให้ มีอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบวิชาหลักและร่ วมได้ 2 คน กรณีวชิ าใดไม่ เห็นความจําเป็ นทีจ( ะต้ อง
กําหนดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบวิชาร่ วม ให้ แจ้ งฝ่ ายวิชาการล่วงหน้ าก่อนจัดการเรียนการสอน
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1.7) งานควบคุมวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
วิชาวิทยานิพนธ์ ให้คิดภาระงานสอน ดังนี"
อาจารย์ที,ปรึ กษาหลัก
นักศึกษา 1 คน เท่ากับ 2 ชม.ทําการ/สัปดาห์
อาจารย์ที,ปรึ กษาร่ วม
นักศึกษา 1 คน เท่ากับ 1 ชม.ทําการ/สัปดาห์
วิชาการศึกษาอิสระ ให้คิดภาระงานสอน ดังนี"
อาจารย์ที,ปรึ กษาหลัก
นักศึกษา 3 คน เท่ากับ 2 ชม.ทําการ/สัปดาห์
อาจารย์ที,ปรึ กษาร่ วม
นักศึกษา 3 คน เท่ากับ 1 ชม.ทําการ/สัปดาห์
ภาระงานการรับเป็ นอาจารย์ที,ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระข้างต้น หมายถึง ภาระงาน
จากการเป็ นอาจารย์ที,ปรึ กษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของม.ข.
และ/หรื ออาจารย์ที,ปรึ กษาของ
นักศึกษาสถาบันอื,นที,เป็ นหลักสู ตรร่ วม หรื อหลักสู ตรที,มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือทางวิชาการที,ได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
และจํานวนนักศึกษาที,รับเป็ นอาจารย์ที,ปรึ กษาที,จะนํามาคิดภาระงานได้ตอ้ ง
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที,กระทรวงศึกษาธิการ
และ/หรื อระเบียบม.ข.
กําหนด
หมายเหตุ หลักเกณฑ์การคิดภาระงานวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เป็ นไปตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที, 2/2551) ลงวันที, 18 เมษายน 2551
1.8) การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
* กรณี สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 5 ชม.ทําการต่อเรื, องต่ออาจารย์ 1 คน
* กรณี สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 10 ชม.ทําการต่อเรื, องต่ออาจารย์ 1 คน
ไม่มีเพดานภาระงาน
1.9) การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
*การสอบประมวลความรู ้ 1 ชม.ทําการต่อนักศึกษา 2 คน
* การสอบวัดคุณสมบัติ 7.5 ชม.ทําการต่อนักศึกษา 1 คนต่ออาจารย์ 1 คน
ไม่มีเพดานภาระงาน
การนับภาระงานที,นอกเหนือจากที,กาํ หนด ให้ประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณา
หมายเหตุ ปรับปรุ งเกณฑ์การสอบประมวลความรู ้ ซึ,งเกณฑ์เดิมกําหนด “การสอบประมวลความรู ้
(ตรวจข้อเขียน) 1 ชม.ทําการต่อนักศึกษา 4 คน” (ปรั บปรุ งในคราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวน
หลักเกณฑ์ การคิดภาระงาน เมือวันที 5 กันยายน 2552 )
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2) ภาระงานด้ านการพัฒนาองค์ ความรู้
2.1) งานวิจัย นับภาระงาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี"
งานวิจัยเผยแพร่ ระดับนานาชาติ หรือ
Index (เข้ าฐานข้ อมูลทีส( ื บค้ นได้ )
Published Paper

ภาระงาน
Conference Paper/Poster/
Oral Presentation
First-Author หรื อ Correspondence
240
120
กรณี First-Author หรื อ Correspondence เป็ นคนละคน ให้ตกลงกันเอง
Co –Author
1:3 ส่ วนของหน.โครงการหรื อตกลงกันเองระหว่างหน.
โครงการกับผูร้ ่ วม
งานวิจัยเผยแพร่ ภาย ในประเทศ
หรือ Non-index

ภาระงาน
Conference Paper/Poster/
Published Paper
Oral Presentation
First-Author หรื อ Correspondence
180
90
กรณี First-Author หรื อ Correspondence เป็ นคนละคน ให้ตกลงกันเอง
Co -Author
1:3 ส่ วนของหน.โครงการหรื อตกลงกันเองระหว่างหน.
โครงการกับผูร้ ่ วม
บทความวิจัยทีไ( ด้ รับการอ้างอิงใน
10 ต่อเรื, อง
Refereed journal
- ภาระงานที,นาํ มายืน, ขอ ให้ยอ้ นหลังได้ไม่เกิน 1 ปี (ให้ยอ้ นหลังนับจากวันที,รายงานภาระงาน)
- ให้ส่งหลักฐานการเผยแพร่ งานวิจยั เพื,อลงฐานข้อมูลงานวิจยั ทั"งนี" จะนับภาระงานให้กบั ผลงานที,อยูใ่ น
ฐานข้อมูลงานวิจยั แล้วเท่านั"น
2.2) นับภาระงานตามงบประมาณโครงการวิจัยทีไ( ด้ รับ ดังนี8
- โครงการวิจยั วงเงินเกิน 400,000 บาท/โครงการ/ปี
= 75 ชม.ทําการ/โครงการ/ครึ, งปี
- โครงการวิจยั วงเงิน 250,001-400,000 บาท/โครงการ/ปี
= 60 ชม.ทําการ/โครงการ/ครึ, งปี
- โครงการวิจยั วงเงิน50,000-250,000 บาท /โครงการ/ปี
= 45 ชม.ทําการ/โครงการ/ครึ, งปี
- โครงการวิจยั ที,วงเงินไม่เกิน50,000 บาท /โครงการ/ปี
= 30 ชม.ทําการ/โครงการ/ครึ, งปี
• โครงการวิจยั ต้องแสดงหลักฐานจากหัวหน้าโครงการเพื,อรับรองว่าได้ดาํ เนินการจริ งและแสดง
รายงานการวิจยั ด้วย
• จํานวนเงินโครงการต่อปี ให้คิดตามจริ ง
• จัดแบ่งภาระงาน ตามสัดส่ วน % Contribution
• การนับภาระงาน จะนับตามระยะเวลาที,ได้รับการอนุมตั ิโครงการ
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2.3) ผลงานที,ได้รับสิ ทธิบัตร หรือลิขสิ ทธิd ระดับนานาชาติให้นบั ภาระงาน 400 ชม.ทําการต่อชิ"น (กรณี
มีผดู ้ าํ เนินงานหลายคน ให้แบ่งภาระงานตาม% Contribution)
2.4) ผลงานที,ได้รับสิ ทธิบัตร หรือลิขสิ ทธิdในประเทศ ให้นบั ภาระงาน 200 ชม.ทําการต่อชิ"นงาน
(กรณี มีผดู ้ าํ เนินงานหลายคน ให้แบ่งภาระงานตาม% Contribution)
2.5) ผลงานที,ได้รับอนุสิทธิบัตร ให้นบั ภาระงาน 150 ชม.ทําการต่อชิ"นงาน
(กรณี มีผดู ้ าํ เนินงานหลายคน ให้แบ่งภาระงานตาม% Contribution)
2.6) งานเขียนทางวิชาการ นับภาระงาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี"
2.6.1 บทความทางวิชาการ คิดภาระงานตามประเภทการเผยแพร่ ดังนี"
ภาระงาน
การนับภาระงาน
พิมพ์ในวารสารนานาชาติหรื อ index Journal
180 ชม.ทําการต่อ 1 เรื, อง(ผูเ้ ขียนหลายคน
หรื อเป็ นตําราหรื อหนังสื อวิชาการอื,นๆ book
หารกันตาม % contribute)
chapter ในต่างประเทศ แต่ไม่ใช่ตาํ รา หรื อ
monograph
พิมพ์ในวารสารในประเทศ หรื อ non-index
90 ชม.ทําการ ต่อ 1 เรื, อง (ผูเ้ ขียนหลายคน
หรื อ electronic
หารกันตาม % contribute)
30 ชม.ทําการต่อเรื, อง (ผูเ้ ขียนหลายคน หาร
พิมพ์ในวงจํากัดหรื อที,ไม่มี peer review เช่น
เผยแพร่ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
กันตาม % contribute)
2.6.2 สื( อการสอน คิดภาระงานตามประเภทต่างๆ ดังนี"
เขียนครั"งแรกนับ400ภาระงาน ต่อเล่ม ถ้า
ตําราหรือหนังสื อ
(ถ้าเป็ นการจัดพิมพ์ข" ึนใหม่โดยไม่มีการปรับปรุ ง ปรับปรุ งนับ 100 ภาระงานต่อเล่ม (ผูเ้ ขียน
หลายคน หารกันตาม % contribute)
จะไม่คิดภาระงานให้)
6 ชม.ทําการต่อ ชม.สอน
เอกสารคําสอน
(ถ้ามีการปรับปรุ งสามารถนํามาคิดภาระงานได้
เหมือนเดิม)
3 ชม.ทําการต่อ 1 ชม.สอน
เอกสารประกอบการสอน
(ถ้ามีการปรับปรุ งสามารถนํามาคิดภาระงานได้
เหมือนเดิม)
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คู่มือปฏิบัติการต่ อรายวิชาหรือคู่มือฝึ กงาน
(ถ้ามีการปรับปรุ งสามารถนํามาคิดภาระงานได้
เหมือนเดิม)
คูม่ ือปฏิบตั ิการรายหัวข้อเรื, อง (ไม่ได้จดั ทําเป็ น
เล่ม) จัดเป็ นเอกสารประกอบการสอน LAB
สื( อในรูป electronic หรือ CAI

120 ต่อเล่ม
(ผูเ้ ขียนหลายคน หารกันตาม % contribute)
3 ชม.ทําการต่อ 1 ชม.สอน

ไม่เกิน40 ภาระงาน ต่อชม.สอนโดยให้ส่ง CD
ให้ฝ่ายวิชาการ พิจารณาประเมินคะแนนภาระ
งานก่อนส่ งเจ้าหน้าที,ลงข้อมูลภาระงาน
ทีประชุมบุคลากรสายผู้สอนในการประชุมเชิ งปฏิ บัติการเกณฑ์ ภาระงานเมือวันที 16 กันยายน 2551
ณ ห้ อง 3415 มีข้อสรุ ปเกียวกับการคิดภาระงาน สื อในรู ป electronic เพือใช้ ในการติวสอบรวบยอด
หรื อสภาเภสัชกรรม ให้ คิดภาระงานอย่ างน้ อย 40 ภาระงานต่ อชิ ?น โดยให้ อนุกรรมการสอบรวบยอด
หรื อสภาเสภัชกรรมพิจารณาจากเนือ? หา และกําหนดภาระงานเสนอฝ่ ายวิชาการพิจารณาเห็นชอบ
และตามมติทีประชุมในคราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์ การคิดภาระงาน เมือ
วันที 5 กันยายน 2552 ได้ พิจารณาเห็นชอบให้ มีการประเมินคะแนนภาระงานโดยฝ่ ายวิชาการหรื อ
คณะกรรมการทีคณะฯแต่ งตั?ง
 ให้อาจารย์ส่งสําเนาเอกสาร 1 ชุดพร้อมระบุรายวิชาและจํานวน ชม.ที,ใช้สอน โดยสามารถส่ ง
ในรู ปแบบ hard copy หรื อ electronic file (ส่ งเอกสารได้ตลอดเวลา แต่ตอ้ งก่อนการรายงานภาระงานใน
เดือนกุมภาพันธ์ และสิ งหาคม)
 จํานวนการมีผลงานด้านตําราหรื อหนังสื อ /เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน /คูม่ ือ
ปฏิบตั ิการหรื อฝึ กงาน / สื, อในรู ป electronic หรื อ CAI จะถูกนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการรระบบประเมินการ
บริ หารจัดการหลักสู ตรของ ม.ข.
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3) ภาระงานด้ านการบริการวิชาการ
แบ่งเป็ น 3 กลุ่มตามลักษณะงาน คือ
กลุ่มที( 1: เป็ นวิทยากรให้ความรู ้ในการอบรมหรื อประชุมทางวิชาการ (speaker) หรื อเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์ (discussant) การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจยั และโครงร่ างการวิจยั
หน่วยนับจํานวนภาระงาน ต่อชัว, โมงปฏิบตั ิงาน
การนับภาระงาน
นับ 3 ชม.ทําการต่อชัว, โมงปฏิบตั ิงาน
1) วิทยากรหลักในการอบรม/ประชุมทางวิชาการ
2) วิทยากรกลุ่มย่อยในการอบรม/ประชุมทาง
นับ 1 ชม.ทําการต่อชัว, โมงปฏิบตั ิงาน
วิชาการ
3) ผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์ (discussant) การนําเสนอ นับ 1 ชม.ทําการต่อชัว, โมงปฏิบตั ิงาน
ผลงานทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจยั และโครง ร่ าง
การวิจยั
กลุ่มที( 2: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจพิจารณาผลงานทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจยั และโครงร่ างการวิจยั
(reviewer) ด้วยการอ่าน (reader) เช่น manuscript เพื,อการตีพิมพ์ในวารสารรายงานการวิจยั ผลงานขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
การนับภาระงาน
2.1) ตรวจพิจารณาผลงาน ในประเทศ
นับ 5 ชม.ทําการต่อเรื, อง
2.2) ตรวจพิจารณาผลงาน นานาชาติ
นับ 15 ชม.ทําการต่อเรื, อง
2.3) การอ่านผลงานวิจยั หรื อผลงานในการขอตําแหน่งทางวิชาการ นับ 20 ชม.ทําการต่อราย
กลุ่มที( 3: เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (professional service) ให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการแก่หน่วยงาน
หรื อบุคคลภายนอก (academic consultancy) ให้คาํ แนะนําในการประชุมที,ปรึ กษา(advisory, expert,
scientific committees)จัดกิจกรรมทางวิชาการ(academic event)เช่นจัดนิทรรศการ/จัดงานประชุมทาง
วิชาการผลิตรายการให้ความรู ้ทางสื, อมวลชน(mass media education) โดยมีหน่วยนับจํานวนภาระงานใน
ลักษณะต่อชัว, โมงปฏิบตั ิงาน
การนับภาระงาน ต้องมีเอกสารรายละเอียดชี"แจงการปฏิบตั ิการดังกล่าว และต้องมีหลักฐานหรื อ
คําสัง,
3.1) ให้บริ การทางวิชาชีพ (professional service) นับ 1 ชม.ทําการต่อ 1 ชม.ปฏิบตั ิงาน ทั"งนี"ตอ้ ง
ไม่ซ" าํ กับภาระงานด้านการเรี ยนการสอน ดังนี"
เช่น 3.1.1 งาน TDM
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3.1.2 DIS/ADR
3.1.3 Ambulatory Care
3.1.4 Acute Care
(ข้อ 3.1.1-3.1.4 ให้ส่งตารางการปฏิบตั ิงานให้ฝ่ายวิชาการเพื,อพิจารณารับรองภาระงานการปฏิบตั ิงาน
รายบุคคลก่อนส่ งเจ้าหน้าที,ลงข้อมูลภาระงาน)
3.1.5 การอยูเ่ วรสถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน
(ผจก.สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน จะเป็ นผูร้ ับรองภาระงานการปฏิบตั ิงาน)
3.1.6 การอยูเ่ วรสถานบริ การสุ ขภาพแบบองค์รวม
(ผจก.สถานบริ การสุ ขภาพแบบองค์รวม จะเป็ นผูร้ ับรองภาระงานการปฏิบตั ิงาน)
3.1.7 การทําหน้าที,เภสัชกรควบคุมดูแลนักศึกษาช่วยปฏิบตั ิงานวิชาชีพ ตาม
หลักสู ตร
3.1.8 งานผลิต ผลิตภัณฑ์ตาํ รับต่างๆ
หมายเหตุ ข้ อ 3.1.8 เพิมเติมตามมติทีประชุมบุคลากรสายผู้สอนในการประชุมเชิ งปฏิ บัติการเกณฑ์ ภาระ
งานเมือวันที 16 กันยายน 2551
ภาระงาน ADR เพิมเติมตามมติทีประชุมบุคลากรสายผู้สอนในการประชุมเชิ งปฏิ บัติการเกณฑ์
ภาระงานเมือวันที 5 กันยายน 2552
3.2) ให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการแก่หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอก (academic consultancy)
นับ 1 ชม.ทําการต่อ 1 ชม.ปฏิบตั ิงาน (academic consultancy) ต้องได้รับอนุญาตให้ไป
ดําเนินงานโดยมีหนังสื อรับรอง
3.3) ให้คาํ แนะนําในการประชุมที,ปรึ กษา (advisory, expert, scientific committees)นับ 1 ชม.ทํา
การต่อ1 ชม.ปฏิบตั ิงานโดยต้องได้รับอนุญาตให้ไปดําเนินงานโดยมีหนังสื อรับรอง
3.4) จัดกิจกรรมทางวิชาการ (academic event) นับ 1 ชม.ทําการต่อ1 ชม.ปฏิบตั ิงานกรณี เป็ นผูจ้ ดั
ประชุม ให้ประธานคณะทํางานจัดการประชุมเป็ นผูร้ ับรองภาระงาน
3.5) ผลิตรายการให้ความรู ้ทางสื, อมวลชน (mass media education) นับ 1 ชม.ทําการต่อ1 ชม.
ปฏิบตั ิงาน
3.6) อื,นๆ ตามที,คณะฯ เห็นชอบ
ทีป ระชุมบุคลากรสายผู้สอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ ภาระงานเมือวันที 16 กันยายน 2551 ณ
ห้ อง 3415 มีข้อสรุปให้ กาํ หนดเพดานภาระงานของงานบริการวิชาการ คือ 200 ภาระงาน และหากมี
ภาระงานน้ อยกว่ าทีก าํ หนดให้ คิดตามสัดส่ วน
(เดิมไม่ ได้ กาํ หนดเพดานภาระงาน การคิดคะแนนจะคิดตามสัดส่ วนฐานคะแนนของผู้มีภาระงาน
บริการวิชาการสู งสุ ด)
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4) ภาระงานหน้ าทีพ( เิ ศษ นับระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน รอบ 6 เดือน (26 สัปดาห์)
4.1 กลุ่มที( 1
1) การเข้าร่ วมกิจกรรมของบุคลากรคณะ
2) การเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา
การนับภาระงาน 1 ชม.ทําการต่อ1 ชม.ปฏิบตั ิงานในการเข้าร่ วมกิจกรรม
4.2 กลุ่มที( 2
การปฏิบตั ิงานในหน้าที,คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานต่างๆ
การนับภาระงาน 1 ชม.ทําการต่อ1 ชม.ปฏิบตั ิงานในการเข้าร่ วมประชุมหรื อออกปฏิบตั ิงานใน
หน้าที,กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานโดยให้อา้ งอิงคําสัง, แต่งตั"ง
4.3 กลุ่มที( 3 หน้าที,พิเศษอื,นที,ไม่ใช่กรรมการ(ภาระงานในรอบ 6 เดือน = 26 สัปดาห์) ดังนี"
หน้ าทีพ( เิ ศษ
ภาระงาน
1 ประธานอนุกรรมการจัดการเรี ยนการสอนด้าน PP/PS
3 ชม.ทําการ/สัปดาห์
2 ประธานอนุกรรมการ/ประธานหลักสู ตร
2 ชม.ทําการ/สัปดาห์
3 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
1ชม.ทําการ/สัปดาห์
4 กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
0.5 ชม.ทําการ/สัปดาห์
5 ผจก.สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน
3 ชม.ทําการ/สัปดาห์
6 รอง./ผูช้ ่วย ผจก.สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน
2 ชม.ทําการ/สัปดาห์
7 ผจก.สถานบริ การสุ ขภาพแบบองค์รวม
3 ชม.ทําการ/สัปดาห์
8 รอง./ผูช้ ่วยผจก.สถานบริ การสุ ขภาพแบบองค์รวม
2 ชม.ทําการ/สัปดาห์
9 อาจารย์ที,ปรึ กษาสโมสร/ชมรม/อาจารย์ประจําชั"นปี
1 ชม.ทําการ/สัปดาห์
10 อาจารย์ที,ปรึ กษาโครงการ/กิจกรรม
2 ชม.ทําการ/โครงการ/สัปดาห์
(กําหนดเพดาน 20 ชม.ทําการ(นับ
เฉพาะโครงการที,ได้จดั กิจกรรม)
11 อาจารย์ที,ปรึ กษานักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1 ชม.ทําการต่อสัปดาห์
12 ภาระงานการคุมสอบประจําภาค/คุมสอบรวบยอด (สอบข้อเขียน)
1 ชม.ทําการต่อ 1 ชม.ปฏิบตั ิงาน
13 ภาระงานการคุมสอบปฏิบตั ิการของการสอบรวบยอด/สภาเภสัชกรรม 2 ชม.ทําการต่อ 1 ชม.ปฏิบตั ิงาน
14 ออกข้อสอบรวบยอด/สภาเภสัชกรรม(ข้อเขียน)
20 ชม.ทําการต่อ 1 สถานการณ์
15 ออกข้อสอบรวบยอด/สภาเภสัชกรรม (OSPE)
3 ชม.ทําการต่อ 1 ข้อ
16 การประชุม กลัน, กรองข้อสอบรวบยอด/สภาเภสัชกรรม
2 ชม.ทําการ/1 ชม.ปฏิบตั ิการ
17 อื,นๆตามมติของที,ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์
หมายเหตุ ข้อ 4.3 (2) ประธานหลักสู ตร ต้องรายงานผลการบริ หารจัดการหลักสู ตร ต่อคณบดี เพื,อ
ประกอบการพิจารณาการคิดภาระงาน ( เพิมเติมในคราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์ การ
คิดภาระงาน เมือวันที 5 กันยายน 2552 )
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