
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

ดว้ยคณะเภสัชศาสตร์ ไดจ้ดัวางระบบประเมินผลการปฏิบติังาน โดยบุคลากรทั"งสาย
วชิาการและสายสนบัสนุนไดถื้อปฏิบติัมาโดยตลอด ทั"งในดา้นการจดัทาํขอ้กาํหนดหนา้ที,
และความรับผดิชอบ การรายงานผลการปฏิบติังาน การประเมินคุณภาพงานและการประเมิน
คุณลกัษณะในการปฏิบติังาน ซึ, งเป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวทิยาลยัขอนแก่น เรื,องภาระ
งานขั"นตํ,าสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งวชิาการในมหาวทิยาลยัขอนแก่น และของบุคลากรสาย
สนบัสนุน และเพื,อใหก้ารดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายผูส้อน คณะ
เภสัชศาสตร์ ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้
แต่งตั"งคณะทาํงานศึกษากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเกี,ยวกบัภาระงานอาจารย ์ คณะ
เภสัชศาสตร์ ตามคาํสั,งคณะเภสัชศาสตร์ที, 187/2551 ลงวนัที, 4 มิถุนายน 2551 เพื,อทบทวน
หลกัเกณฑก์ารคิดภาระงานเพื,อใหค้รอบคลุมทุกดา้นและมีความเป็นมาตรฐานซึ,งคณะฯไดจ้ดั
ประชุมคณาจารยเ์พื,อพิจารณาทบทวนตามขอ้เสนอแนะที,ไดรั้บ เมื,อวนัที, 5 กนัยายน 2552 
เวลา 13.0น.-17.00 น. ณ หอ้ง 2301 ชั"น 2 อาคาร 3 ทั"งนี"  ขอ้ตกลงแนวทางปฏิบติัและ
หลกัเกณฑก์ารคิดภาระงานของบุคลากรสายผูส้อน คณะเภสัชศาสตร์ฉบบันี"  ไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะเภสัชศาสตร์ ในคราวประชุมครั" งที, 10/2552 เมื,อวนัที, 
11 กนัยายน 2552  
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1.  ข้อตกลงแนวทางปฏิบัติ 
โดยมติที,ประชุมบุคลากรสายผูส้อน ในคราวประชุมบุคลากรสายผูส้อน ทบทวนหลกัเกณฑก์าร 

คิดภาระงาน เมื,อวนัที, 5 กนัยายน 2552   
���� การจดัเกบ็ขอ้มูลภาระงานอาจารย ์ไดพ้ฒันาการจดัเกบ็ภาระงานโดยใชฐ้านขอ้มูลภาระงาน   

ซึ, งเริ,มจดัเกบ็ตั"งแต่การรายงานผลการปฏิบติังาน ในรอบที, 2 ประจาํปีงบประมาณ 2552 (ภาระงานตั"งแต่  
1 เมษายน – 30 กนัยายน 2552)    เมื,อคณะฯ จดัส่งรายงานภาระงานรายบุคคลให้ตรวจสอบแลว้ ขอใหส่้ง 
คืนภายในวนัที,กาํหนด และหากไมส่่งคืน จะถือวา่รับรองภาระงาน 

���� กาํหนดปฏิทินในการแกไ้ขเพิ,มเติมในรายงานผลการปฏิบติังาน คือ 
รายงานผลการปฏิบติังาน รอบที, 1 ของปีงบประมาณ ใหส่้งคืนภายในวนัที, 15 กุมภาพนัธ์ ของปี  
รายงานผลการปฏิบติังาน รอบที, 1 ของปีงบประมาณ ใหส่้งคืนภายในวนัที, 15 สิงหาคม ของปี 

���� เนื,องจากการรายงานภาระงาน ตอ้งส่งภายใน 15 กุมภาพนัธ์ และ 15 สิงหาคม  ดงันั"น ภาระงาน 
ดา้นพฒันาองคค์วามรู้ งานบริการวชิาการและงานหนา้ที,พิเศษที,ปฎิบติัในเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม และ 
สิงหาคม-กนัยายน ที,ไมไ่ดร้ายงานในรอบนั"นๆ ใหน้าํไปรายงานในรอบถดัไป โดยตอ้งไมน่บัซํ" า  (ไมร่วม
งานสอน ) 

���� ตามมาตรการการติดตามภาระงานดา้นวชิาการของผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการและการรายงาน 
ผล ซึ, งกาํหนดใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งวชิาการมีหนา้ที,พฒันาตนเองและสร้างผลงานทางวชิาการตามมาตรฐาน
ภาระงานที,กาํหนดและรายงานผลภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  และคณะฯ จะรายงานผลต่อมหาวทิยาลยั
ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี 
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2.  หลกัเกณฑ์การคดิภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน คณะเภสัชศาสตร์  
คณะเภสัชศาสตร์ ไดก้าํหนดภาระงานของบุคลากรสายผูส้อน สอดคลอ้งตามประกาศ ก.บ.ม. 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ที,กาํหนดใหล้กัษณะงานต่อไปนี" เป็นภาระงานของผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ไดแ้ก่  
1) ภาระงานด้านการสอน หมายถึง ภาระงานสอนในรายวชิาตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั และ

ภาระงานสอนในรายวชิาตามหลกัสูตรของสถาบนัอื,นที,ไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยัตามบญัชี
รายชื,อหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ทั"งนี"  ใหค้รอบคลุมภาระงานสอนทั"งที,สอนภายในคณะและภายนอกคณะ 
ทุกภาคการศึกษา และทุกระบบการจดัการศึกษาที,จดัโดยมหาวทิยาลยั 

2) ภาระงานด้านการวจัิย หมายถึง ภาระงานการผลิตผลงานอนัเกิดจากการดาํเนินการวจิยัในแต่ละ
ขั"นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ โครงการวิจยั รายงานผลความกา้วหนา้การวิจยั รายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
บทความวจิยัที,ไดตี้พิมพห์รือเสนอในที,ประชุมวชิาการ เอกสารอนุสิทธิบตัร สิทธิบตัร และลิขสิทธิL  

3) ภาระงานด้านการผลติผลงานวชิาการ หมายถึง ภาระงานอนัเกิดจากการผลิตผลงานทางวชิาการ 
ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาํสอน ตาํรา บทความทางวชิาการ สื,อการสอน หรือผลงานทาง
วชิาการลกัษณะอื,นๆ 

4) ภาระงานด้านการบริการวชิาการ หมายถึง ภาระงานดา้นการบริการวชิาการในมหาวทิยาลยั 
ภาระงานดา้นบริการวชิาการภายนอกมหาวทิยาลยั และภาระงานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

5) ภาระงานด้านการบริหาร หมายถึง ภาระงานดา้นการบริหารในตาํแหน่งที,กาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น หรือโดยขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น หรือโดยมติของสภา
มหาวทิยาลยั หรือ ก.บ.ม. 

6) ภาระงานด้านอื(นๆ หมายถึง ภาระงานดา้นกิจการนกัศึกษา ภาระงานในการเป็นกรรมการหรือ
ผูรั้บผดิชอบงานต่างๆ ตามคาํสั,งของสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั คณะ หน่วยงานหรือองคก์รภายในของ
มหาวทิยาลยั ซึ, งอาจเป็นภารกิจที,ดาํเนินการอยา่งต่อเนื,องตลอดปี หรืองานเฉพาะกิจที,ปฏิบติังานเสร็จสิ"น
เป็นครั" งคราวกไ็ด ้ และภาระงานต่างๆ ภายนอกมหาวทิยาลยั ตอ้งเป็นภาระงานที,ดาํเนินการหรือร่วม
ดาํเนินการของมหาวทิยาลยัโดยความเห็นชอบของคณบดี หรือ อธิการบดี 
 สาํหรับหลกัเกณฑก์ารคิดภาระงาน ตามดา้นต่างๆ คณะเภสัชศาสตร์ ไดก้าํหนดไวด้งันี"  

1) ภาระงานด้านการสอน 
การรายงานภาระงาน ให้แยกขอ้มูลภาระงานสอนในหลกัสูตรของคณะหรือสถาบนัอื,น โดยตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ สาํหรับภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษา เจา้หนา้ที,ผูป้ระสานงานรายวชิา
จะเป็นผูจ้ดัทาํขอ้มูลตามแผนการสอน 

1.1)  งานบรรยายและปฏิบัติการ 
การสอนระดบัปริญญาตรี 
   1) วชิาสอนภาคบรรยาย 1 ชั,วโมงปฏิบติังาน นบั 3 ชม.ทาํการ ซึ, งครอบคลุมภาระงาน  ดงันี"  
เตรียมสอน 1 ชั,วโมง บรรยาย 1 ชั,วโมง และตรวจงานนกัศึกษา 1 ชั,วโมง 
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   2) วชิาสอนภาคปฏิบติัการ 1 LAB(2-4 ชม.ปฏิบติังาน) นบั 4.5 ชม.ทาํการ ซึ, งครอบคลุม 
ภาระงานดงันี"  เตรียมสอน 1.5 ชั,วโมง การสอนปฏิบติั 2 ชั,วโมง การตรวจงานนกัศึกษา 1 ชั,วโมง 
การบรรยายในส่วนที,จาํนวนนกัศึกษาเกินกวา่ 40 คน และสาํหรับภาคปฏิบติั  ในส่วนที,จาํนวน

นกัศึกษาเกินกวา่ 20 คน  ใหคิ้ดภาระงานในส่วนการตรวจงานนกัศึกษาเพิ,มเติมตามสัดส่วนของจาํนวน
นกัศึกษาที,ลงทะเบียนจริง 

การสอนระดบับณัฑิตศึกษา 
1) วชิาสอนภาคบรรยาย 1 ชม.ปฏิบติังาน นบั 4.5 ชม.ทาํการ ซึ, งครอบคลุมภาระงานดงันี"     
เตรียมสอน 2.5 ชั,วโมง บรรยาย 1 ชั,วโมง และตรวจงานนกัศึกษา 1 ชั,วโมง 
2) วชิาสอนภาคปฏิบติัการ 1 LAB(2-4 ชม.ปฏิบติังาน) นบั 6 ชม.ทาํการ ซึ, งครอบคลุมภาระงาน  
ดงันี"   เตรียมสอน 3 ชม. การสอนปฏิบติั 2 ชม.และตรวจงานนกัศึกษา 1 ชม. 
การบรรยาย หรือการปฏิบัติการในส่วนที�จาํนวนนักศึกษาเกินกว่า 10 คน ให้คิดภาระงานในส่วน

การตรวจงานนักศึกษาเพิ(มเติมตามสัดส่วนของนักศึกษาที(ลงทะเบียนจริง 
���� การจดัการเรียนการสอน ควรจดัตามหน่วยกิตที,กาํหนด      หากมีการสอนในลกัษณะพิเศษให้

เสนอฝ่ายวชิาการพิจารณาเห็นชอบและระบุไวใ้นแผนการสอนดว้ย (เพิ�มเติมในคราวประชุมบุคลากรสาย
ผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน เมื�อวนัที� 16 กันยายน 2551 ) 
 

1.2) วชิาฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาตามหลกัสูตร (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 
        1.2.1) รายวชิาฝึกงานในหลกัสูตร กรณีที,อาจารยไ์มไ่ดเ้ป็นผูฝึ้กปฏิบติังานใหน้กัศึกษา 

• การนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน  (ตอ้งเป็นการไปนิเทศตามแผนที,อนุกรรมการฝึกงานฯ
กาํหนดหรือเห็นชอบ) 

<  นิเทศภายในจงัหวดัขอนแก่นนบั 3 ชม.ทาํการต่อ 1 แหล่งฝึกต่ออาจารย ์1 คน 
<  นอกจงัหวดัขอนแก่นนบั   6  ชม.ทาํการ ต่อ  1 แหล่งฝึก ต่ออาจารย ์1 คน 
<  ไมมี่เพดานภาระงาน    

•   การเขา้ฟังการนาํเสนอของนกัศึกษาเพื,อประเมินผลการฝึกปฏิบติังาน  
  นบั 1 ชม.ปฏิบติังานต่อ 1 ชม.ทาํการ 

•   การตรวจรายงานของนกัศึกษา 
      นบั 1 ชม.ทาํการต่อรายงานของนกัศึกษา 4 เล่ม 

1.2.2) รายวชิาฝึกงานในหลกัสูตรของคณะ     กรณีที,อาจารยเ์ป็นผูฝึ้กงาน ใหน้กัศึกษา   
ใหน้บั 5 ชม.ทาํการต่อสัปดาห์ที,มีนกัศึกษาฝึกงานต่อ 1 หน่วยกิต 

                    (ถา้เป็นร้านยาเอกชนและอาจารยเ์ป็นผูดู้แลนกัศึกษาที,ไปช่วยปฏิบติังานวชิาชีพ ใหน้บัเป็น                   
ภาระงานบริการวชิาการ) 

กรณีที(มีนักศึกษาหลายระดับให้นับชม.ทาํการได้ 1 ครั8ง เช่น ป.โท+ป.ตรีหรือป.บัณฑิต+ป.ตรี 
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              1.3)  วชิาสัมมนา 

���� กรณเีป็นอาจารย์ที(ปรึกษาโครงการ โดยไม่มีอาจารย์ที(ปรึกษาร่วมใหน้บั 15 ชม.ทาํการต่อเรื,อง 
���� ถ้ามีอาจารย์ที(ปรึกษาร่วม  จะนับดังนี8   
     * อาจารยที์,ปรึกษาหลกั  10 ชม.ทาํการ 
     * อาจารยที์,ปรึกษาร่วม 5 ชม.ทาํการ  ถา้มีอาจารยที์,ปรึกษาร่วมมากกวา่ 1 คนกใ็ห้คิดภาระงาน      

อาจารยที์,ปรึกษาหลกัและร่วม รวมกนัแลว้ไมเ่กิน 15 ชม.ทาํการ ทั"งนี"  ใหอ้าจารยที์,ปรึกษาตก
ลงจดัสรรภาระงานกนัเอง 

���� กรณเีป็นอาจารย์ผู้เข้าฟังประเมินสัมมนา ใหน้บั 1 ชม.ปฏิบติังาน ต่อ 1 ชั,วโมงทาํการ 
รายวชิาสัมมนาระดบัปริญญาตรี 
อาจารย ์1 คน เป็นที,ปรึกษาหลกัและ/หรือที,ปรึกษาร่วมไดไ้มเ่กิน 3 เรื,องต่อภาคการศึกษา   
รายวชิาสัมมนาระดบับณัฑิตศึกษา 
อาจารย ์1 คน เป็นที,ปรึกษาหลกัและ/หรือที,ปรึกษาร่วมไดไ้มเ่กิน 5 เรื,องต่อภาคการศึกษา   
การประเมินรูปเล่มวชิาสัมมนา  ใหน้บัภาระงาน 1 ชม.ทาํการต่อ 4 เล่ม 
���� การปฐมนิเทศนกัศึกษาในชั,วโมงแรกของรายวชิา ใหน้บัภาระงานเป็นแบบบรรยาย คือ 1 ชม.

ปฏิบติังาน เทา่กบั 3 ชม.ทาํการ  (เพิ�มเติมในคราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์
การคิดภาระงาน เมื�อวนัที� 16 กันยายน 2551 ) 

���� ชั,วโมงการเขา้ฟังสัมมนา  อาจารยส์ามารถกาํหนด ชม.ที,คาดวา่จะเขา้ฟังได ้  ( เพิ�มเติมในคราว
ประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน เมื�อวันที� 5 กันยายน 2552 ) 

 
1.4) วชิาโครงการพเิศษของแต่ละสาขา   
���� กรณเีป็นอาจารย์ที(ปรึกษาโครงการ โดยไม่มีอาจารย์ที(ปรึกษาร่วม  ใหน้บั  15 ชม.ทาํการต่อ              
หน่วยกิตวชิาต่อเรื,อง       

���� ถ้ามอีาจารย์ที(ปรึกษาร่วม  จะนับดังนี8   
* อาจารยที์,ปรึกษาหลกั  10  ชม.ทาํการ/หน่วยกิต/เรื,อง 
* อาจารยที์,ปรึกษาร่วม  5  ชม.ทาํการ/หน่วยกิต/เรื,อง  ถา้มีอาจารยที์,ปรึกษาร่วมมากกวา่1คน กใ็ห ้
อาจารยที์,ปรึกษาหลกัและร่วมตกลงกนัเอง  โดยภาระงานรวมกนัแลว้ไมเ่กิน 15 ชม.ทาํการ  
/หน่วยกิต/เรื,อง 
���� กรณเีป็นอาจารย์ผู้เข้าฟังประเมินโครงการ  ใหน้บั 1 ชม.ปฏิบติังาน ต่อ 1 ชั,วโมงทาํการ 
ทั"งนี"     ไมมี่การคิดเพดานภาระงาน 
* อาจารย ์1 คน เป็นที,ปรึกษาหลกั และ/หรือที,ปรึกษาร่วมไดไ้มเ่กิน 3 เรื,อง ต่อภาคการศึกษา 
* การประเมินรูปเล่มวชิาโครงการพิเศษ  ใหน้บัภาระงาน 1 ชม.ทาํการต่อ 4 เล่ม 
���� ชั,วโมงการเขา้ฟังการนาํเสนอ  อาจารยส์ามารถกาํหนด ชม.ที,คาดวา่จะเขา้ฟังได ้  (เพิ�มเติมใน

คราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน เมื�อวันที� 5 กันยายน 2552 ) 
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1.5)  การพานักศึกษาดูงานนอกสถานที(  โดยต้องได้ระบุไว้แล้วในแผนการสอน 
� สถานที,ดูงานนั"นอยูใ่นเขตจงัหวดัขอนแก่นคิดภาระงาน 3 ชม.ทาํการต่อที, ต่ออาจารย ์1 คน 
� สถานที,ดูงานนั"นอยูน่อกเขตจงัหวดัขอนแก่นคิดภาระงาน 7.5 ชม.ทาํการต่อวนั  ต่ออาจารย ์1 คน 

ไปไดไ้มเ่กิน 4 วนั และอาจารยต์อ้งไปและกลบัพร้อมกบันกัศึกษา 
ตอ้งมีการกาํหนดเรื,องการดูงานนี"ไวใ้นแผนการสอนแลว้และไดรั้บอนุมติัโครงการ และถูกบรรจุไว้

ในแผนปฏิบติัการของคณะ 
ทั"งนี"    จาํนวนอาจารยผ์ูค้วบคุมต่อจาํนวนนกัศึกษา คือ 1:20 เช่น นกัศึกษา 100 คน จะนบัภาระงาน

ใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมไดไ้มเ่กิน 5  คน   กรณีจาํนวนนกัศึกษานอ้ยกวา่ หรือเทา่กบั 20 คน ใหมี้อาจารยผ์ู ้
ควบคุมไดไ้มเ่กิน 2 คนตอ้งมีการกาํหนดเรื,องการดูงานนี"ไวใ้นแผนการสอนแลว้   
หมายเหตุ เกณฑเ์ดิมกาํหนด “ดูงานนอกเขตจงัหวดัขอนแก่นคิดภาระงาน 6 ชม.ทาํการต่อที,  ต่ออาจารย ์ 1 
คน”  (ปรับปรุงในคราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน เมื�อวันที� 5 กันยายน 
2552 ) 
 

1.6) งานในหน้าที(ผู้รับผดิชอบวชิา 
วชิาที(มีนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่าหรือเท่ากบั 40 คน(หลกัสูตรปริญญาตรี)    
อาจารย์ผู้รับผดิชอบวชิาหลกั  คิด 15 ชม.ทาํการต่อวชิา 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบวชิาร่วม  คิด 7.5 ชม.ทาํการต่อวชิา 
หรือกาํหนดโดยตกลงร่วมกนัระหวา่งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบวชิาหลกัและร่วมโดยมีภาระงานไมเ่กิน 

22.5  ชม.ทาํการต่อวชิา 
วชิาที(มีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 40 คน และรายวชิาในหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบวชิาหลกั  คิด 7.5 ชม.ทาํการต่อวชิา 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบวชิาร่วม  คิด    4 ชม.ทาํการต่อวชิา 
หรือกาํหนดโดยตกลงร่วมกนัระหวา่งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบวชิาหลกัและร่วมโดยมีภาระงานไมเ่กิน 

11.5  ชม.ทาํการต่อวชิา 
เปิดให้มีอาจารย์ผู้รับผดิชอบวชิาหลกัและร่วมได้ 2 คน กรณวีชิาใดไม่เห็นความจําเป็นที(จะต้อง

กาํหนดให้มีผู้รับผดิชอบวชิาร่วม ให้แจ้งฝ่ายวชิาการล่วงหน้าก่อนจัดการเรียนการสอน 
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1.7) งานควบคุมวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 
      วชิาวทิยานิพนธ์  ใหคิ้ดภาระงานสอน ดงันี"  

อาจารยที์,ปรึกษาหลกั นกัศึกษา 1 คน เทา่กบั 2 ชม.ทาํการ/สัปดาห์   
อาจารยที์,ปรึกษาร่วม นกัศึกษา 1 คน เทา่กบั 1 ชม.ทาํการ/สัปดาห์   

        วชิาการศึกษาอสิระ  ให้คิดภาระงานสอน ดงันี"  
อาจารยที์,ปรึกษาหลกั นกัศึกษา 3 คน เทา่กบั 2 ชม.ทาํการ/สัปดาห์      
อาจารยที์,ปรึกษาร่วม นกัศึกษา 3 คน เทา่กบั 1 ชม.ทาํการ/สัปดาห์   

ภาระงานการรับเป็นอาจารยที์,ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระขา้งตน้ หมายถึง ภาระงาน
จากการเป็นอาจารยที์,ปรึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของม.ข. และ/หรืออาจารยที์,ปรึกษาของ
นกัศึกษาสถาบนัอื,นที,เป็นหลกัสูตรร่วม หรือหลกัสูตรที,มีขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการที,ไดรั้บความ
เห็นชอบจากมหาวทิยาลยั และจาํนวนนกัศึกษาที,รับเป็นอาจารยที์,ปรึกษาที,จะนาํมาคิดภาระงานไดต้อ้ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที,กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือระเบียบม.ข.
กาํหนด 
หมายเหตุ    หลกัเกณฑก์ารคิดภาระงานวชิาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที, 2/2551)  ลงวนัที, 18 เมษายน 2551 

  
1.8) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ และการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
* กรณีสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  5 ชม.ทาํการต่อเรื,องต่ออาจารย ์1 คน 
* กรณีสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  10  ชม.ทาํการต่อเรื,องต่ออาจารย ์1 คน 
   ไมมี่เพดานภาระงาน 
 
 1.9) การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
*การสอบประมวลความรู้    1 ชม.ทาํการต่อนกัศึกษา 2 คน  
* การสอบวดัคุณสมบติั   7.5 ชม.ทาํการต่อนกัศึกษา 1 คนต่ออาจารย ์1 คน 
   ไมมี่เพดานภาระงาน   
การนบัภาระงานที,นอกเหนือจากที,กาํหนด ใหป้ระธานกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณา 
หมายเหตุ  ปรับปรุงเกณฑก์ารสอบประมวลความรู้ ซึ, งเกณฑเ์ดิมกาํหนด “การสอบประมวลความรู้  

(ตรวจขอ้เขียน) 1 ชม.ทาํการต่อนกัศึกษา 4 คน”  (ปรับปรุงในคราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวน
หลกัเกณฑ์การคิดภาระงาน เมื�อวนัที� 5 กันยายน 2552 ) 
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2) ภาระงานด้านการพฒันาองค์ความรู้ 
     2.1) งานวจัิย       นบัภาระงาน ดงัแสดงในตารางต่อไปนี"  
งานวจัิยเผยแพร่ระดับนานาชาติ หรือ 
Index  (เข้าฐานข้อมูลที(สืบค้นได้) 

ภาระงาน 

Published Paper 
Conference Paper/Poster/ 

Oral Presentation 
First-Author   หรือ Correspondence 240 120 

กรณี  First-Author   หรือ Correspondence    เป็นคนละคน ใหต้กลงกนัเอง  
Co –Author 1:3 ส่วนของหน.โครงการหรือตกลงกนัเองระหวา่งหน.

โครงการกบัผูร่้วม  
 
งานวจัิยเผยแพร่ภาย ในประเทศ  
หรือ Non-index 

ภาระงาน 

Published Paper 
Conference Paper/Poster/ 

Oral Presentation 
First-Author   หรือ Correspondence    180 90 

กรณี  First-Author   หรือ Correspondence    เป็นคนละคน ใหต้กลงกนัเอง  
 Co -Author 1:3 ส่วนของหน.โครงการหรือตกลงกนัเองระหวา่งหน.

โครงการกบัผูร่้วม 
 

บทความวจัิยที(ได้รับการอ้างองิใน  
Refereed   journal  

10  ต่อเรื,อง 
 

     - ภาระงานที,นาํมายื,นขอ ใหย้อ้นหลงัไดไ้มเ่กิน 1 ปี  (ใหย้อ้นหลงันบัจากวนัที,รายงานภาระงาน) 
     - ใหส่้งหลกัฐานการเผยแพร่งานวจิยั เพื,อลงฐานขอ้มูลงานวจิยั ทั"งนี"  จะนบัภาระงานใหก้บัผลงานที,อยูใ่น
ฐานขอ้มูลงานวจิยัแลว้เทา่นั"น   
 
2.2)  นับภาระงานตามงบประมาณโครงการวจัิยที(ได้รับ  ดังนี8 
-  โครงการวิจยัวงเงินเกิน 400,000 บาท/โครงการ/ปี          =  75 ชม.ทาํการ/โครงการ/ครึ, งปี 
-  โครงการวิจยัวงเงิน 250,001-400,000 บาท/โครงการ/ปี  =  60 ชม.ทาํการ/โครงการ/ครึ, งปี 
-  โครงการวิจยัวงเงิน50,000-250,000 บาท /โครงการ/ปี    =  45  ชม.ทาํการ/โครงการ/ครึ, งปี 
-  โครงการวิจยัที,วงเงินไมเ่กิน50,000 บาท /โครงการ/ปี     =  30 ชม.ทาํการ/โครงการ/ครึ, งปี 

• โครงการวจิยั ตอ้งแสดงหลกัฐานจากหวัหนา้โครงการเพื,อรับรองวา่ไดด้าํเนินการจริงและแสดง
รายงานการวิจยัดว้ย 

• จาํนวนเงินโครงการต่อปีให้คิดตามจริง 

• จดัแบง่ภาระงาน   ตามสัดส่วน % Contribution 

• การนบัภาระงาน จะนบัตามระยะเวลาที,ไดรั้บการอนุมติัโครงการ 
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2.3)  ผลงานที,ไดรั้บสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิd ระดับนานาชาตใิหน้บัภาระงาน 400 ชม.ทาํการต่อชิ"น   (กรณี      
มีผูด้าํเนินงานหลายคน ใหแ้บง่ภาระงานตาม% Contribution) 

 
2.4)  ผลงานที,ไดรั้บสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิdในประเทศ ให้นบัภาระงาน 200 ชม.ทาํการต่อชิ"นงาน 
 (กรณีมีผูด้าํเนินงานหลายคน ใหแ้บง่ภาระงานตาม% Contribution) 
 
2.5)  ผลงานที,ไดรั้บอนุสิทธิบัตร   ใหน้บัภาระงาน  150  ชม.ทาํการต่อชิ"นงาน 
         (กรณีมีผูด้าํเนินงานหลายคน ใหแ้บง่ภาระงานตาม% Contribution)  
 
2.6) งานเขียนทางวชิาการ       นบัภาระงาน ดงัแสดงในตารางต่อไปนี"  
       2.6.1  บทความทางวชิาการ   คิดภาระงานตามประเภทการเผยแพร่ ดงันี"  

ภาระงาน การนับภาระงาน 
พิมพใ์นวารสารนานาชาติหรือ index Journal  
หรือเป็นตาํราหรือหนงัสือวชิาการอื,นๆ book 
chapter ในต่างประเทศ แต่ไมใ่ช่ตาํรา หรือ 
monograph 

180 ชม.ทาํการต่อ 1 เรื,อง(ผูเ้ขียนหลายคน 
หารกนัตาม % contribute) 

 

พิมพใ์นวารสารในประเทศ หรือ non-index  
หรือ electronic 

 90 ชม.ทาํการ ต่อ 1 เรื,อง (ผูเ้ขียนหลายคน 
หารกนัตาม % contribute) 

พิมพใ์นวงจาํกดัหรือที,ไมมี่ peer review  เช่น 
เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาทางวชิาการ  

30 ชม.ทาํการต่อเรื,อง  (ผูเ้ขียนหลายคน หาร
กนัตาม % contribute) 

 

 

       2.6.2  สื(อการสอน  คิดภาระงานตามประเภทต่างๆ ดงันี"  

ตําราหรือหนังสือ     
(ถา้เป็นการจดัพิมพขึ์"นใหม่โดยไมมี่การปรับปรุง 
จะไมคิ่ดภาระงานให)้   

เขียนครั" งแรกนบั400ภาระงาน ต่อเล่ม   ถา้
ปรับปรุงนบั 100 ภาระงานต่อเล่ม (ผูเ้ขียน
หลายคน หารกนัตาม % contribute) 

เอกสารคําสอน    
(ถา้มีการปรับปรุงสามารถนาํมาคิดภาระงานได้
เหมือนเดิม) 

 6 ชม.ทาํการต่อ ชม.สอน  

เอกสารประกอบการสอน     
(ถา้มีการปรับปรุงสามารถนาํมาคิดภาระงานได้
เหมือนเดิม) 

3 ชม.ทาํการต่อ 1 ชม.สอน 
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คู่มือปฏิบัติการต่อรายวชิาหรือคู่มือฝึกงาน 
(ถา้มีการปรับปรุงสามารถนาํมาคิดภาระงานได้
เหมือนเดิม) 

120 ต่อเล่ม 
(ผูเ้ขียนหลายคน หารกนัตาม % contribute) 

คูมื่อปฏิบติัการรายหวัขอ้เรื,อง (ไมไ่ดจ้ดัทาํเป็น
เล่ม) จดัเป็นเอกสารประกอบการสอน LAB 

3 ชม.ทาํการต่อ 1 ชม.สอน 

สื(อในรูป electronic หรือ CAI  
 
 

ไมเ่กิน40 ภาระงาน ต่อชม.สอนโดยใหส่้ง CD
ใหฝ่้ายวชิาการ พิจารณาประเมินคะแนนภาระ
งานก่อนส่งเจา้หนา้ที,ลงขอ้มูลภาระงาน 

ที�ประชุมบุคลากรสายผู้สอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ภาระงานเมื�อวนัที� 16 กันยายน 2551  
ณ ห้อง 3415  มีข้อสรุปเกี�ยวกับการคิดภาระงาน  สื�อในรูป electronic เพื�อใช้ในการติวสอบรวบยอด
หรือสภาเภสัชกรรม ให้คิดภาระงานอย่างน้อย 40 ภาระงานต่อชิ?น โดยให้อนุกรรมการสอบรวบยอด
หรือสภาเสภัชกรรมพิจารณาจากเนื?อหา และกาํหนดภาระงานเสนอฝ่ายวิชาการพิจารณาเห็นชอบ 
และตามมติที�ประชุมในคราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน เมื�อ
วนัที� 5 กันยายน 2552 ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการประเมินคะแนนภาระงานโดยฝ่ายวิชาการหรือ
คณะกรรมการที�คณะฯแต่งตั?ง 
 

 

���� ใหอ้าจารยส่์งสาํเนาเอกสาร 1 ชุดพร้อมระบุรายวชิาและจาํนวน ชม.ที,ใชส้อน  โดยสามารถส่ง 
ในรูปแบบ hard copy หรือ electronic file   (ส่งเอกสารไดต้ลอดเวลา แต่ตอ้งก่อนการรายงานภาระงานใน
เดือนกุมภาพนัธ์ และสิงหาคม) 

���� จาํนวนการมีผลงานดา้นตาํราหรือหนงัสือ /เอกสารคาํสอน/เอกสารประกอบการสอน /คูมื่อ 
ปฏิบติัการหรือฝึกงาน / สื,อในรูป electronic หรือ CAI จะถูกนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการรระบบประเมินการ
บริหารจดัการหลกัสูตรของ ม.ข. 
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3)  ภาระงานด้านการบริการวชิาการ 
แบง่เป็น 3 กลุ่มตามลกัษณะงาน คือ 

กลุ่มที( 1: เป็นวทิยากรให้ความรู้ในการอบรมหรือประชุมทางวชิาการ (speaker)  หรือเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิวพิากษ ์(discussant) การนาํเสนอผลงานทางวิชาการ ผลการศึกษาวจิยัและโครงร่างการวิจยั   

 หน่วยนบัจาํนวนภาระงาน  ต่อชั,วโมงปฏิบติังาน   
การนับภาระงาน 

1) วทิยากรหลกัในการอบรม/ประชุมทางวชิาการ นบั  3 ชม.ทาํการต่อชั,วโมงปฏิบติังาน 
 

2)  วทิยากรกลุ่มยอ่ยในการอบรม/ประชุมทาง
วชิาการ   

นบั 1 ชม.ทาํการต่อชั,วโมงปฏิบติังาน 
 

3) ผูท้รงคุณวุฒิวพิากษ ์ (discussant) การนาํเสนอ
ผลงานทางวชิาการ ผลการศึกษาวจิยัและโครง  ร่าง
การวจิยั 

นบั 1 ชม.ทาํการต่อชั,วโมงปฏิบติังาน 

 
กลุ่มที( 2: เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจพิจารณาผลงานทางวชิาการ ผลการศึกษาวจิยัและโครงร่างการวิจยั 

(reviewer)  ดว้ยการอ่าน (reader)  เช่น  manuscript เพื,อการตีพิมพใ์นวารสารรายงานการวจิยั ผลงานขอ
ตาํแหน่งทางวชิาการ 

การนับภาระงาน 
2.1) ตรวจพิจารณาผลงาน ในประเทศ           นบั  5   ชม.ทาํการต่อเรื,อง 
2.2) ตรวจพิจารณาผลงาน นานาชาติ             นบั  15    ชม.ทาํการต่อเรื,อง 
2.3) การอ่านผลงานวจิยัหรือผลงานในการขอตาํแหน่งทางวชิาการ    นบั  20    ชม.ทาํการต่อราย 

 
กลุ่มที( 3: เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (professional service) ใหค้าํปรึกษาทางวชิาการแก่หน่วยงาน

หรือบุคคลภายนอก (academic consultancy) ใหค้าํแนะนาํในการประชุมที,ปรึกษา(advisory, expert, 
scientific committees)จดักิจกรรมทางวชิาการ(academic event)เช่นจดันิทรรศการ/จดังานประชุมทาง
วชิาการผลิตรายการใหค้วามรู้ทางสื,อมวลชน(mass media education) โดยมีหน่วยนบัจาํนวนภาระงานใน
ลกัษณะต่อชั,วโมงปฏิบติังาน 

การนับภาระงาน ตอ้งมีเอกสารรายละเอียดชี"แจงการปฏิบติัการดงักล่าว และตอ้งมีหลกัฐานหรือ
คาํสั,ง 

3.1) ใหบ้ริการทางวชิาชีพ (professional service) นบั  1 ชม.ทาํการต่อ 1 ชม.ปฏิบติังาน  ทั"งนี"ตอ้ง 
ไมซ่ํ" ากบัภาระงานดา้นการเรียนการสอน ดงันี"  

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 
(ขอ้ 3.1.1-3.1.4 ใหส่้งตารางการปฏิบติังานใหฝ่้ายวิชาการเพื,อพิจารณารับรองภาระงานการปฏิบติังาน
รายบุคคลก่อนส่งเจา้หนา้ที,ลงขอ้มูลภาระงาน) 
         3.1.5  การอยูเ่วรสถานปฏิบติัการเภสัชกรรมชุมชน   
(ผจก.สถานปฏิบติัการเภสัชกรรมชุมชน  จะเป็นผูรั้บรองภาระงานการปฏิบติังาน) 
                                     3.1.6  การอยูเ่วรสถานบริการสุขภาพแบบองคร์วม 
(ผจก.สถานบริการสุขภาพแบบองคร์วม  จะเป็นผูรั้บรองภาระงานการปฏิบติังาน) 
                                     3.1.7  การทาํหนา้ที,เภสัชกรควบคุมดูแลนกัศึกษาช่วยปฏิบติังานวชิาชีพ ตาม
หลกัสูตร 

3.1.8 งานผลิต ผลิตภณัฑ์ตาํรับต่างๆ   
หมายเหตุ  ข้อ 3.1.8     เพิ�มเติมตามมติที�ประชุมบุคลากรสายผู้สอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ภาระ
งานเมื�อวันที� 16 กันยายน 2551    

ภาระงาน ADR เพิ�มเติมตามมติที�ประชุมบุคลากรสายผู้สอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์
ภาระงานเมื�อวนัที� 5 กันยายน 2552   
 

3.2)  ใหค้าํปรึกษาทางวชิาการแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก (academic consultancy) 
นบั 1 ชม.ทาํการต่อ 1 ชม.ปฏิบติังาน (academic consultancy) ตอ้งไดรั้บอนุญาตใหไ้ป
ดาํเนินงานโดยมีหนงัสือรับรอง 

3.3)  ใหค้าํแนะนาํในการประชุมที,ปรึกษา (advisory, expert, scientific committees)นบั 1 ชม.ทาํ
การต่อ1 ชม.ปฏิบติังานโดยตอ้งไดรั้บอนุญาตใหไ้ปดาํเนินงานโดยมีหนงัสือรับรอง 

3.4)  จดักิจกรรมทางวชิาการ (academic event)   นบั 1 ชม.ทาํการต่อ1 ชม.ปฏิบติังานกรณีเป็นผูจ้ดั
ประชุม ใหป้ระธานคณะทาํงานจดัการประชุมเป็นผูรั้บรองภาระงาน 

3.5)  ผลิตรายการใหค้วามรู้ทางสื,อมวลชน (mass media education) นบั 1 ชม.ทาํการต่อ1 ชม.
ปฏิบติังาน 

3.6) อื,นๆ ตามที,คณะฯ เห็นชอบ 
 

 

 

ที�ประชุมบุคลากรสายผู้สอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ภาระงานเมื�อวันที� 16 กันยายน 2551  ณ 

ห้อง 3415   มีข้อสรุปให้กาํหนดเพดานภาระงานของงานบริการวิชาการ คือ  200  ภาระงาน  และหากมี

ภาระงานน้อยกว่าที�กาํหนดให้คิดตามสัดส่วน      

(เดิมไม่ได้กาํหนดเพดานภาระงาน  การคิดคะแนนจะคิดตามสัดส่วนฐานคะแนนของผู้มีภาระงาน

บริการวิชาการสูงสุด)   
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4) ภาระงานหน้าที(พเิศษ  นบัระยะเวลาการปฏิบติังาน รอบ 6 เดือน (26 สัปดาห์) 
4.1  กลุ่มที( 1                               
      1) การเขา้ร่วมกิจกรรมของบุคลากรคณะ 
      2) การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา/สโมสรนกัศึกษา 
การนับภาระงาน  1 ชม.ทาํการต่อ1 ชม.ปฏิบติังานในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
4.2  กลุ่มที( 2 
การปฏิบติังานในหนา้ที,คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทาํงานต่างๆ 
การนับภาระงาน  1 ชม.ทาํการต่อ1 ชม.ปฏิบติังานในการเขา้ร่วมประชุมหรือออกปฏิบติังานใน

หนา้ที,กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทาํงานโดยให้อา้งอิงคาํสั,งแต่งตั"ง 
 4.3  กลุ่มที( 3  หนา้ที,พิเศษอื,นที,ไมใ่ช่กรรมการ(ภาระงานในรอบ 6 เดือน = 26 สัปดาห์) ดงันี"  

 หน้าที(พเิศษ ภาระงาน 
1 ประธานอนุกรรมการจดัการเรียนการสอนดา้น PP/PS       3 ชม.ทาํการ/สัปดาห์ 
2 ประธานอนุกรรมการ/ประธานหลกัสูตร                             2 ชม.ทาํการ/สัปดาห์ 
3 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  1ชม.ทาํการ/สัปดาห์ 
4 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 0.5 ชม.ทาํการ/สัปดาห์ 
5 ผจก.สถานปฏิบติัการเภสัชกรรมชุมชน                              3 ชม.ทาํการ/สัปดาห์ 
6 รอง./ผูช่้วย ผจก.สถานปฏิบติัการเภสัชกรรมชุมชน           2 ชม.ทาํการ/สัปดาห์ 
7 ผจก.สถานบริการสุขภาพแบบองคร์วม                              3 ชม.ทาํการ/สัปดาห์ 
8 รอง./ผูช่้วยผจก.สถานบริการสุขภาพแบบองคร์วม            2 ชม.ทาํการ/สัปดาห์ 
9 อาจารยที์,ปรึกษาสโมสร/ชมรม/อาจารยป์ระจาํชั"นปี          1 ชม.ทาํการ/สัปดาห์ 
10 อาจารยที์,ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม                    

    
              

2 ชม.ทาํการ/โครงการ/สัปดาห์
(กาํหนดเพดาน 20 ชม.ทาํการ(นบั
เฉพาะโครงการที,ไดจ้ดักิจกรรม) 

11 อาจารยที์,ปรึกษานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี     1 ชม.ทาํการต่อสัปดาห์ 
12 ภาระงานการคุมสอบประจาํภาค/คุมสอบรวบยอด (สอบขอ้เขียน)         1 ชม.ทาํการต่อ 1 ชม.ปฏิบติังาน       
13 ภาระงานการคุมสอบปฏิบติัการของการสอบรวบยอด/สภาเภสัชกรรม  2 ชม.ทาํการต่อ 1 ชม.ปฏิบติังาน   
14 ออกขอ้สอบรวบยอด/สภาเภสัชกรรม(ขอ้เขียน)                                20 ชม.ทาํการต่อ 1 สถานการณ์ 
15 ออกขอ้สอบรวบยอด/สภาเภสัชกรรม (OSPE)                                   3 ชม.ทาํการต่อ 1 ขอ้ 
16 การประชุม กลั,นกรองขอ้สอบรวบยอด/สภาเภสัชกรรม                    2 ชม.ทาํการ/1 ชม.ปฏิบติัการ 
17 อื,นๆตามมติของที,ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเภสัชศาสตร์  
หมายเหตุ   ขอ้ 4.3 (2) ประธานหลกัสูตร ตอ้งรายงานผลการบริหารจดัการหลกัสูตร ต่อคณบดี เพื,อ
ประกอบการพิจารณาการคิดภาระงาน  ( เพิ�มเติมในคราวประชุมบุคลากรสายผู้สอน ทบทวนหลักเกณฑ์การ
คิดภาระงาน เมื�อวันที� 5 กันยายน 2552 ) 
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