คู่มือภาระงานสําหรับอาจารย์

เกณฑ์การคํานวณภาระงานอาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์เห็นชอบเมื'อวันที' 15 สิงหาคม 2555)

องค์ประกอบของภาระงานของอาจารย์
ภาระงานของอาจารย์ แบ่งเป็ น 5 กลุ่มภาระงาน ดังนี/
ก. ภาระงานระดับบุคคล (Individual workload)
1. ภาระงานหลัก (Core Duty)
2. ภาระหน้าทีและความรับผิดชอบต่อองค์กร(Organizational Responsibility and Duty)
3. ภาระงานเพือพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ (Organization and Professional Development Duty)
4. ภาระงานด้านการบริหาร (Administrative Duty) (สําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่ งบริหาร)
ข. ภาระงานระดับกลุ่มวิชา (Division workload)
5. ภาระงานเพือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Improvement Duty)

เกณฑ์การคํานวณภาระงานของอาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก. ภาระงานระดับบุคคล (Individual workload)
ภาระงาน
I.
1
(1)
(1.1)

(1.2)

หน่วย
นับ

หน่วย
ภาระงาน

หมายเหตุ

1 ชม
1 ชม
1 ชม
1 ชม
1 ครัRง

3
4
5
6
*

เตรียมสอน 1, สอน 1, ตรวจข้อสอบ 1
เตรียมสอน 1, สอน 1, ตรวจข้อสอบ 2
เตรียมสอน 1, สอน 1, ตรวจข้อสอบ 3
เตรียมสอน 1, สอน 1, ตรวจข้อสอบ 4

ภาระงานหลัก (Core Duty)
ภาระงานด้านการสอน
ระดับปริญญาตรี
ภาระงานสอนบรรยาย
1.1.1 นักศึกษาน้อยกว่า40 คน
1.1.2 นักศึกษา 41-100 คน
1.1.3 นักศึกษา 101-200 คน
1.1.4. นักศึกษา 201 คนขึR นไป
1.1.5. Conference ในวิชาบรรยาย
ภาระงานสอนปฏิบตั ิการ
1.2.1. นักศึกษา 40 คนขึR นไปและแบ่งเป็ น 2
sections
- หัวหน้าปฏิบตั ิการ
- ผูร้ ่วมปฏิบตั ิการ
1.2.2. นักศึกษา 40 คนขึR นไปและมีเพียง 1
sections
- หัวหน้าปฏิบตั ิการ
- ผูร้ ่วมปฏิบตั ิการ
1.2.3. นักศึกษาน้อยกว่า 40คน
- หัวหน้าปฏิบตั ิการ
- ผูร้ ่วมปฏิบตั ิการ
1.2.4. Ward round / Pharmacy Orientation/
Community Pharmacy
- หัวหน้าปฏิบตั ิการ
- ผูร้ ่วมปฏิบตั ิการ
1.2.5. รายวิชา DIS / Elective/ เภสัชกรรมบริการ
-หัวหน้าปฏิบตั ิการ
- ผูร้ ่วมปฏิบตั ิการ
1.2.6. Conference
-หัวหน้าปฏิบตั ิการ
- ผูร้ ่วมปฏิบตั ิการ

* คิดเช่นเดียวกันภาระงานข้อ 1.2.6
จน.อาจารย์คุม lab: head + co. 2
คน

1
ปฏิบตั ิการ

13
6
จน.อาจารย์คุม lab: head + co. 3
คน

1
ปฏิบตั ิการ

10
3
จน.อาจารย์คุม lab: head + co 2 คน

1
ปฏิบตั ิการ

7.5
3
ออกปฏิบตั ิงานทัRงวัน / ครึงวัน

1
ปฏิบตั ิการ

10.5/7.5
6/3

1
ปฏิบตั ิการ

7.5
3

1

6
3

Conference

ถ้าปฏิบตั ิการเกิน 3 ชม. ต่อหนึ ง
ปฏิบตั ิการ ให้คิดภาระงานเพิมตาม
จน.ชม. ทีเพิมขึR น (1 ชม. = 1 ภาระ
งาน)
ถ้าเป็ นหัวหน้ามากกว่า 1 เรืองใน 1
Conference ให้คิดภาระงานเพิมอีก
เรืองละ 3 ภาระงาน

ภาระงาน

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

1.2.7 Conference ภาษาอังกฤษ และบรรยาย
ภาษาอังกฤษ
(การสอนต้องมีการสือสารระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์เป็ นภาษาอังกฤษเป็ นหลัก มีการวัดผลและ
ประเมินผลเป็ นภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา
- ผูป้ ระสานงานรายวิชาหลัก
จํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 150 คน
จํานวนนักศึกษา 150 คนขึR นไป
- ผูป้ ระสานงานรายวิชาร่วม
จํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 150 คน
จํานวนนักศึกษา 150 คนขึR นไป
การดูแลอาจารย์พิเศษ
- วันราชการ
- วันหยุดราชการ
การควบคุมโครงการสารนิพนธ์

การจัดทําเอกสารและสื'อการสอน
- เอกสารคําสอนจัดทําครัRงแรก
- CAI จัดทําครัRงแรก

หน่วย
หมายเหตุ
ภาระงาน
การเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
*
ให้คิดภาระงานเป็ น 2 เท่าของ
ภาษาไทย (เฉพาะหมวดการสอน)

รายวิชาหนึ งมีผปู้ ระสานงานร่วมได้ 1
คน (รวมหน้าทีในการเขียนมคอ.5)

1 วิชา
10
15
1 วิชา
4.5
6
*
*
1 เรือง

1.5/3
3/6
60

1 ชม
1 ชม./1
ปฏิบตั ิการ

10
20

1 ชม
1 ชม
1 ชม

-

เอกสารประกอบการสอนจัดทําครัRงแรก
เอกสารคําสอน/CAI จัดทําซํRา
เอกสารประกอบการสอนจัดทําซํRา
การเขียนคู่มือปฏิบตั ิการจัดทําครัRงแรก

1ปฏิบตั ิการ

5
7
3
5

-

การนําบทเรียนเข้าสู่ Moodle system

1 รายวิชา

5

1 ชม.

0.5

1 แห่ง

3

-

(1.7)

หน่วย
นับ
*

การนิเทศงานนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
- ในจังหวัดอุบลราชธานี และใกล้เคียง
(ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ)

*ครึงวัน / เต็มวัน
*ครึงวัน / เต็มวัน
-กรณีมีผรู้ ่วมควบคุม กําหนดสัดส่วน
ภาระงานตามทีตกลงกัน
-คิดภาระงาน 2 ครัRงภาคการศึกษา
ละ 30
(งานวิชาการเป็ นผูก้ รอกข้อมูล)

เป็ นสือการเรียนการสอนทีผเู้ รียน
สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
ประกอบด้วยเสียงและภาพเคลือนไหว
และมีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
กรณีมีการแก้ไขปรับปรุง
กรณีมีการแก้ไขปรับปรุง

ผูเ้ ปิ ด (new forum, เปิ ดการใช้
moodle, นํานศ.เข้าสู่ระบบ,
ตรวจสอบการใช้งาน)
อาจารย์ผรู้ ่วม (คิดเพิมเติมจากสือ
การสอน)
นับภาระงานได้ไม่เกิน 3 แห่งต่อวัน

ภาระงาน

(1.8)

- นิ เทศงานจังหวัดอืน ๆ
การนํานักศึกษาดูงานนอกสถานที'
- ในจังหวัดอุบลราชธานี และใกล้เคียง
(ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ)
- ดูงานจังหวัดอืน ๆ

(1.9)

การเป็ นกรรมการคุมสอบส่วนกลาง/ สอบ
ประมวลความรอบรูข้ องคณะ
(1.10) การเป็ นอาจารย์พิเศษภายนอกคณะ (ไม่ใช่
รายวิชารหัสคณะ)

หน่วย
นับ
1 แห่ง
1 คาบ
1 คาบ

1 ครัRง
1 ชม

หน่วย
หมายเหตุ
ภาระงาน
6
นับภาระงานได้ไม่เกิน 3 แห่งต่อวัน
- เช่น การนํานักศึกษาดูงานสถาน
4.5
ประกอบการ หรือรายวิชาเภสัช
พฤกษศาสตร์ เวชศาสตร์ชุมชน
9
- นับเฉพาะเวลาปฏิบตั ิงาน
- 1 คาบ คือ ระยะเวลาประมาณครึง
วัน หรือ 3-4 ชัว โมง
1.5
- มีการแจ้งรายวิชาทีคุมสอบ
1.5

- แนบหนังสือเชิญทีได้รบั อนุ มตั ิจาก
คณบดีแล้ว
- ได้รบั ค่าตอบแทน
- บรรยายกับปฏิบตั ิการภายนอก
คณะ ให้ 0.5 เท่าของคณะ
(การรายงานในระบบภาระงานให้แยกเป็ น
งานสอนภายในและภายนอกคณะ)

(1.11) การบูรณาการงานวิจยั การบริการวิชาการ หรือ
ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการ
สอน
(รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศน์สมั พันธ์เป็ น
ผูจ้ ดั ทําแบบฟอร์มกรอกข้อมูลและเป็ นผู ้
ตรวจสอบ)
(2)
(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาระงานสอนบรรยาย
เวลาราชการ
วันหยุดราชการ
ภาระงานสอนปฏิบตั ิการ
- หัวหน้าปฏิบตั ิการ
- ผูร้ ่วมปฏิบตั ิการ
- ปฏิบตั ิการ rotation

ภาระงานสอนวิชาสัมมนา
- ทีปรึกษาหลัก
- ทีปรึกษาร่วม
อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา

1 หัวข้อ

5

1 ชม
1 ชม

3
6

3 ชม
3 ชม
รอบ

8
3
30

1 หัวข้อ
1 หัวข้อ

6
3

- มีแผน/โครงการการนํางานวิจยั
บริการวิชาการ หรือทํานุ บาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการ
สอน
- แผนการสอน/course syllabus
- ผลการดําเนิ นงานตามแบบฟอร์ม
ที'กาํ หนด
- ประเมินผลการดําเนิ นงาน

-วิชา1503 702 หัวข้อพิเศษในการ
ศึกษาวิจยั
-คิดตามสัดส่วนของอาจารย์ผสู้ อนใน
แต่ละ rotation

ภาระงาน

(2.5)

(2.6)

หน่วย
นับ
1 วิชา
1 วิชา

หน่วย
ภาระงาน
10
4.5

*
*

1.5/3
3/6

*ครึงวัน / เต็มวัน
*ครึงวัน / เต็มวัน
(งานบัณฑิตศึกษากรอกให้)

1 เรือง

100

- การให้คาํ ปรึกษาการค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษา

1 เรือง

80

- ภาคการศึกษาละ 25 ไม่เกิน 4
ภาคการศึกษา
- ภาคการศึกษาละ 20 ไม่เกิน 4
ภาคการศึกษา
-กรณีมีผรู้ ่วมควบคุม กําหนดสัดส่วน
ภาระงานตามทีตกลงกัน

- ส่งรูปเล่มวิทยานิ พนธ์/ค้นคว้าอิสระ
- สอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
- สอบป้องกันวิทยานิ พนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

1 เรือง
1 เรือง
1 เรือง

20
8
16

ให้ระบุวนั ทีสอบ
ให้ระบุวนั ทีสอบ

2.6.1.2 แผน ก 2 (มี course work)
- การให้คาํ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์แก่นักศึกษา

1 เรือง

100

- การให้คาํ ปรึกษาการค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษา

1 เรือง

80

- ส่งรูปเล่มวิทยานิ พนธ์/ค้นคว้าอิสระ
- สอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
- สอบป้องกันวิทยานิ พนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

1 เรือง
1 เรือง
1 เรือง

20
8
16

1 เรือง

200

1 เรือง
1 เรือง
1 เรือง

30
12
24

1 เรือง

10

- ผูป้ ระสานงานรายวิชาหลัก
- ผูป้ ระสานงานรายวิชาร่วม
การดูแลอาจารย์พิเศษ
- วันราชการ
- วันหยุดราชการ
การควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
2.6.1 ระดับปริญญาโท
2.6.1.1 แผน ก 1 (ไม่มี course work)
- การให้คาํ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์แก่นักศึกษา

2.6.2 ระดับปริญญาเอก
- การให้คาํ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์แก่นักศึกษา

- ส่งรูปเล่มวิทยานิ พนธ์
- สอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
- สอบป้องกันวิทยานิ พนธ์
(2.7)

อาจารย์ทีปรึกษาร่วมวิทยานิ พนธ์/ค้นคว้าอิสระ
นอกคณะในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

- ภาคการศึกษาละ 50 ไม่เกิน 2
ภาคการศึกษา
- ภาคการศึกษาละ 40 ไม่เกิน 2
ภาคการศึกษา
-กรณีมีผรู้ ่วมควบคุม กําหนดสัดส่วน
ภาระงานตามทีตกลงกัน
ให้ระบุวนั ทีสอบ
ให้ระบุวนั ทีสอบ
- ภาคการศึกษาละ 25 ไม่เกิน 8
ภาคการศึกษา
- กรณีมีผรู้ ่วมควบคุม กําหนด
สัดส่วนภาระงานตามทีตกลงกัน
ให้ระบุวนั ทีสอบ
ให้ระบุวนั ทีสอบ
คิดภาระ 1 ครัRงเมือได้รบั คําสัง แต่งตัRง
เป็ นอาจารย์ทีปรึกษาร่วม

ภาระงาน
(2.8)

การจัดทําเอกสารและสื'อการสอน
- เอกสารคําสอนจัดทําครัRงแรก
- CAI จัดทําครัRงแรก

-

(3)

เอกสารประกอบการสอนจัดทําครัRงแรก
เอกสารคําสอน/CAIจัดทําซํRา
เอกสารประกอบการสอนจัดทําซํRา

หน่วย
นับ

หน่วย
ภาระงาน

1 ชม
1 ชม./1
ปฏิบตั ิการ

10
20

1 ชม
1 ชม
1 ชม

5
7
3

สัปดาห์
สัปดาห์
โครงการ

0.5
1
10

หมายเหตุ

เป็ นสือการเรียนการสอนทีผเู้ รียน
สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
ประกอบด้วยเสียงและภาพเคลือนไหว
และมีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
กรณีมีการแก้ไขปรับปรุง
กรณีมีการแก้ไขปรับปรุง

งานพัฒนานักศึกษา
- อาจารย์ทีปรึกษานักศึกษา
- อาจารย์ทีปรึกษาสโมสร/ชมรมนักศึกษา
- อาจารย์ทีปรึกษาโครงการ/กิจกรรมของ
นักศึกษา

ภาระงานด้านการวิจยั และการพัฒนาองค์ความรู ้
งานวิจยั
2.1 งานวิจยั
2.1.1** งานวิจยั เผยแพร่ระดับนานาชาติ (Full paper)
(เจ้าของผลงานหลักเป็ นผูก้ รอก)
- first/corresponding author (คิดภาระงานเป็ น
สัดส่วนของผูร้ ่วมเขียน)
- ผูร้ ่วมนิ พนธ์ (เหมาจ่ายต่อคน)
2.1.2** งานวิจยั เผยแพร่ระดับประเทศ (Full paper)
(เจ้าของผลงานหลักเป็ นผูก้ รอก)
- first/corresponding author (คิดภาระงานเป็ น
สัดส่วนของผูร้ ่วมเขียน)
-ผูร้ ่วมนิ พนธ์ (เหมาจ่ายต่อคน)
2.1.3** การนําเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ
2.1.3.1 Oral Presentation
2.1.3.2 Poster Presentation

- งานกิจการนศ.เป็ นผูก้ รอกข้อมูล
(นายทยากร)
- หากมีอาจารย์ทีปรึกษาโครงการ
มากกว่า 1 คน ให้คิดเป็ นสัดส่วนกัน
- เมือหมดคําสัง แต่งตัRง อาจารย์ที
ปรึกษาสโมสรอยูภ่ ายใต้ความ
รับผิดชอบของผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

2.

** ไม่นาํ มาคํานวณเงินโบนัส
1 เรือง

ต้องตีพิมพ์หรือได้รบั การตอบรับจาก
บรรณาธิการแล้ว
200
50

1 เรือง

ต้องตีพิมพ์หรือได้รบั การตอบรับจาก
บรรณาธิการแล้ว
100
25

1 เรือง
1 เรือง

60
30

-ให้ภาระงานเฉพาะผูไ้ ปนําเสนอ
-ต้องตีพิมพ์ใน proceeding หรือ
ได้รบั การตอบรับจากผูจ้ ดั การประชุม
แล้ว

ภาระงาน
2.1.4** การนําเสนอผลงานวิจยั ระดับประเทศ
2.1.4.1 Oral Presentation
2.1.4.2Poster Presentation
2.1.5

ภาระงานระหว่างวิจยั

หน่วย
นับ
1 เรือง
1 เรือง

หน่วย
ภาระงาน
30
15

1 เรือง

หมายเหตุ
-ให้ภาระงานเฉพาะผูไ้ ปนําเสนอ
- ต้องตีพิมพ์ใน proceeding หรือ
ได้รบั การตอบรับจากผูจ้ ดั การประชุม
แล้ว
-คิดตามสัดส่วนภาระงานของผูว้ ิจยั
-คิด 75 ภาระงานในปี ที 1 และปี
ต่อมาได้ปีละ 75 ภาระงาน ตาม
จํานวนปี ทีได้รบั อนุ มตั ิงบประมาณ
(คิดภาระงานเท่ากับ 37.5 ภาระงานต่อ
รอบการประเมิน)

2.1.6

รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

1 เรือง

75

2.1.7

ผูอ้ าํ นวยการชุดโครงการวิจยั

1 ชุด

30

- โครงการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ทีมีลกั ษณะงานเทียบเท่ากับการวิจยั
- งานวิจยั เป็ นผูก้ รอกข้อมูล
- หัวหน้าโครงการวิจยั ตรวจสอบ
(รอบการประเมินหน้าจะมีการ
ปรับเปลียนตามวงเงินวิจยั ทีได้รบั การ
จัดสรร)
คิดตามสัดส่วนภาระงานของผูว้ จิ ยั
- คิดภาระงาน 30 ภาระงานต่อปี ที
ได้รบั อนุ มตั ิงบประมาณ
(คิดภาระงานเท่ากับ 15 ภาระงานต่อรอบ
การประเมิน)

2.1.8

การนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

1 เรือง

10

มีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน
จากหน่ วยงานจากองค์กร
ระดับชาติ/นานาชาติทีเกียวข้อง

2.1.9

การถ่ายทอดผลงานวิจยั สู่การนําไปใช้ประโยชน์

1 เรือง

80

2.2

งานเขียนบทความวิชาการ

- มีแผน/โครงการถ่ายทอดงาน
- ผลการดําเนิ นงาน
- ผลประเมินการดําเนิ นงาน
- มีหลักฐานการนําผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์จริง
-คิดตามสัดส่วนผูด้ าํ เนิ นงาน
คิดตามสัดส่วนการเขียน พร้อมแนบ
สําเนาเอกสาร
คิดตามสัดส่วนผูน้ ิ พนธ์

1 เรือง
1 เรือง

150
60

2.2.1** บทความปริทศั น์ (Review article) เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ (Journal)ทีมpี eer review
2.2.1.1 วารสารนานาชาติหรือต่างประเทศ
2.2.1.2 วารสารในประเทศ

ภาระงาน
2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3

บทความเผยแพร่ในจุลสารหรือนิ ตยสารทีไม่มี peer
review
2.2.2.1 จุลสาร
2.2.2.2 วารสารหรือนิ ตยสาร
บทความ “ไม้ยา”ใน WEBSITE
บทความวิชาการเผยแพร่ใน WEBSITE คณะเภสัช
ศาสตร์
การเขียนบทความวิชาการเพือการศึกษาต่อเนื อง
ของวิชาชีพ(CE)

หน่วย
นับ

หน่วย
ภาระงาน

หมายเหตุ
สารเภสัชศาสตร์ เป็ นจุลสาร

1 เรือง
1 เรือง
1 เรือง

8
10
5

1 เรือง

8

1 เรือง

30

งานเขียนตําราและหนังสือ
2.3.1ตําราเผยแพร่ระดับชาติ

1 เล่ม

200

2.3.2 ตําราเผยแพร่ระดับนานาชาติ

1เล่ม

400

2.3.3 หนังสือเผยแพร่ระดับชาติ

1เล่ม

200

2.3.4 หนังสือเผยแพร่ระดับนานาชาติ

1เล่ม

400

บทความ KM

มาตรฐานตํารา
- มี ISBN
- มีรปู แบบของตํารามาตรฐาน:
ได้แก่คาํ นํา สารบัญ ระบบการ
อ้างอิง
- เนืR อหาเรียบเรียงจากข้อมูลปฐมภูมิ
หรือทุติยภูมิเป็ นส่วนใหญ่
- ใช้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย
ในคณะไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา
- คิดสัดส่วนตามจํานวนผูน้ ิ พนธ์
ทัRงหมด
-ความหมาย รูปแบบและการ
เผยแพร่ของตําราเป็ นไปตามเกณฑ์
การกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ
-บรรณาธิการ คิดเป็ น 1 ส่วนของผู้
นิ พนธ์
มาตรฐานหนังสือ
- มี ISBN
- มีรปู แบบของตํารามาตรฐาน:
ได้แก่คาํ นํา สารบัญ ระบบการ
อ้างอิง
- เนืR อหาเรียบเรียงจากข้อมูลปฐมภูมิ
หรือทุติยภูมิเป็ นส่วนใหญ่
- คิดสัดส่วนตามจํานวนผูน้ ิ พนธ์
ทัRงหมด
- ความหมาย รูปแบบและการ
เผยแพร่ของหนังสือเป็ นไปตาม
เกณฑ์การกําหนดตําแหน่ งทาง

ภาระงาน

หน่วย
นับ

หน่วย
ภาระงาน

หมายเหตุ
วิชาการ
-บรรณาธิการ คิดเป็ น 1 ส่วนของผู้
นิ พนธ์

3.
3.1

ภาระงานด้านการบริการวิชาการ
การจัดประชุมอบรมสัมมนาโครงการบริการ
วิชาการระดับชาติที'จดั โดยคณะ
3.1.1 คณะกรรมการ
1) ประธานกรรมการหรือประธานคณะทํางาน
2) กรรมการ
3) กรรมการและเลขานุ การ
4) กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
3.1.2 คณะอนุ กรรมการ
1) ประธานอนุ กรรมการ
2) อนุ กรรมการ
3) อนุ กรรมการและเลขานุ การ
4) อนุ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
การจัดประชุมอบรมสัมมนาโครงการบริการ
วิชาการระดับนานาชาติที'จดั โดยคณะ
3.1.3 คณะกรรมการ
1) ประธานกรรมการหรือประธานคณะทํางาน
2) กรรมการ (เฉพาะผูท้ ีปฏิบตั ิงาน)
3) กรรมการและเลขานุ การ
4) กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
3.1.4 คณะอนุ กรรมการ
1) ประธานอนุ กรรมการ
2) อนุ กรรมการ (เฉพาะผูท้ ีปฏิบตั ิงาน)
3) อนุ กรรมการและเลขานุ การ
4) อนุ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ

3.2
3.2.1

3.2.2

การปฏิบตั ิงานในหน่วยบริการวิชาการของคณะ
เภสัชศาสตร์
สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน

หน่ วยเภสัชสนเทศ
3.2.2.1 ผูต้ อบคําถาม

งานบริการวิชาการเป็ นผูก้ รอกข้อมูล
1 โครงการ
24
12
18
14
1 โครงการ
16
8
12
10

1 โครงการ
48
24
36
28
1 โครงการ
32
16
24
20

1 ชม

1

1 คําถาม

1

คิดภาระงานเพิม 6 หน่ วยต่อ
วันจัดงาน ตามทีได้ปฏิบตั ิงานจริง

คิดภาระงานเพิม 6 หน่ วยต่อวันจัด
งาน ตามทีได้ปฏิบตั ิงานจริง
โครงการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรมที
มีลกั ษณะงานเทียบเท่ากับการ
บริการวิชาการในระดับชาติ

คิดภาระงานเพิม 6 หน่ วยต่อวันจัด
งาน ตามทีได้ปฏิบตั ิงานจริง

คิดภาระงานเพิม 6 หน่ วยต่อวันจัด
งาน ตามทีได้ปฏิบตั ิงานจริง

*สรุปการให้บริการและกรอกข้อมูล
โดยผูจ้ ดั การสถานปฏิบตั ิการเภสัช
กรรมชุมชน
* สรุปการให้บริการและกรอกข้อมูล
โดยหัวหน้าหน่ วยเภสัชสนเทศ

ภาระงาน
3.2.3

คลินิกเทคโนโลยี

หน่วย
นับ
1 ครัRง

3.2.4

ศูนย์สุขภาพชุมชน

1 คาบ

หน่วย
ภาระงาน
8

1.5

หมายเหตุ
ต้องแนบแบบฟอร์มการขอไป
ปฏิบตั ิงานนอกคณะทีเสนอผ่าน
หัวหน้ากลุ่มวิชา
คาบละ 3 ชม. (กรณีทีมีค่าตอบแทน
ให้งดคิดภาระงาน)
ในอนาคตหากยกระดับเป็ นศูนย์แพทย์
ชุมชนจะได้ภาระงานเท่ากับสถานปฏบัติ
การเภสัชกรรมชุมชน

3.3

3.4
3.5

3.6

การเป็ นวิทยากรงานด้านวิชาการ
3.3.1 วิทยากรหลักจัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย/
แหล่งฝึ ก
3.3.2 วิทยากรกลุ่มย่อยจัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย/
การร่วมอภิปรายกรณีศึกษากับแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพ
3.3.3 การสอนในโครงการเตรียมความพร้อม/สอน
เสริมนักศึกษาเพือเตรียมสอบประมวลความรอบรู้
(หัวหน้าโครงการเป็ นผูก้ รอก)

การเป็ นกรรมการสอบเค้าโครงและสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์นอกคณะ
การเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
วิชาการ

การจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์
3.5.1 จัดรายการวิทยุ
3.5.2 จัดรายการโทรทัศน์

4

ภาระงานด้านการบริหาร(Administrative Duty)

1
2
3

คณบดี(ร้อยละ80ของภาระงาน/สัปดาห์)
รองคณบดี(ร้อยละ60ของภาระงาน/สัปดาห์)
ผูช้ ่วยคณบดี (ร้อยละ40ของภาระงาน/สัปดาห์)

1 ชม

5

1 ชม

3

1 ชม

1.5

1 ครัRง

8

1 เรือง

3

1 ชม
1 ครัRง

1.5
10

สัปดาห์

28
21
14

- แนบคําสัง แต่งตัRง หรือหนังสือเชิญที
ได้รบั อนุ มตั ิจากคณบดีแล้ว
- การสอนภายนอกคณะทีมี
ค่าตอบแทน ไม่นับเป็ นวิทยากร
- โครงการพัฒนาวิชาชีพ (ผูช้ ่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ)
-การเป็ นวิทยากรในคณะ ต้องเป็ น
การเผยแพร่ความรูแ้ ละเพิมทักษะ
การปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากร
-ไม่นับการนําเสนอใน Journal club
-การให้บริการวิชาการ ณ แหล่งฝึ ก
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพและการร่วม
อภิปรายกรณีศึกษากับแหล่งฝึ ก
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ ไม่นับรวม
อาจารย์ทีปฏิบตั ิงานบริบาลเภสัช
กรรมประจําแหล่งฝึ กฯ
- แนบคําสัง แต่งตัRง หรือหนังสือเชิญที
ได้รบั อนุ มตั ิจากคณบดีแล้ว
- บทความวิชาการหมายรวมถึง
ข้อเสนอเพือขอรับทุนวิจยั , บทความ
วิจยั เพือตีพิมพ์ในวารสาร
-ไม่นับบทคัดย่องานวิจยั
- แนบคําสัง แต่งตัRง หรือหนังสือเชิญ
(ไม่เกิน 10 เรืองต่อภาคการศึกษา)

- จํานวนสัปดาห์ทีนํามาคูณคือ 15
สัปดาห์ (เหมาจ่าย)
- ตามปกติไม่นํามาคํานวณเงินโบนัส

ภาระงาน
4
5
6

หน่วย
นับ

หัวหน้ากลุ่มวิชา(ร้อยละ40ของภาระงาน/สัปดาห์)
เลขานุ การกลุ่มวิชา
ภาระงานบริหารภายนอกคณะ
- ประธานสภาอาจารย์ (ร้อยละ40ของภาระงาน/

หมายเหตุ

14

สัปดาห์)
- ผูช้ ่วยอธิการบดี
- รองอธิการบดี

II
1

หน่วย
ภาระงาน
14
4

14
21

ภาระหน้าที'ความรับผิดชอบต่อองค์กร (Organizational Responsibility and Duty)
กรรมการหรือคณะทํางานของคณะ/ครัง/ การ
ประชุม
1.1 ประธานกรรมการ หรือประธานคณะทํางาน
1.2 กรรมการ
1.3 กรรมการและเลขานุ การ
1.4 กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ

ครัRง
ครัRง
ครัRง
ครัRง

8
3
6
4

2

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ครัRง

7.5/3
0.5

3

การเขียนมคอ.3

1 รายวิชา

0.5

- เฉพาะผูท้ ีปฏิบตั ิงานจริง

4

การเป็ นกรรมการสอบประเมินการนําเสนอโครงร่าง
หรือสอบสารนิ พนธ์ (ยกเว้นอาจารย์ทีปรึกษา หรือ
ทีปรึกษาร่วม)

1 เรือง

0.5

- ธุรการกลุ่มวิชาเป็ นผูบ้ นั ทึก
ข้อมูลโดยได้ขอ้ มูลจากงานวิชาการ

5

กรรมการ หรือคณะทํางานระดับมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ ง

10

- เฉพาะทีไม่ใช่ภาระงานโดยตําแหน่ ง
บริหาร และต้องแนบสําเนาคําสัง
แต่งตัRงและแนบหนังสือเชิญ
-ไม่ได้รบั ค่าตอบแทน

- กรรมการบุหรี
- กรรมการสัตว์ทดลอง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
- กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)
- กองบรรณาธิการวารสาร มอบ./IJPS

6

กรรมการวิชาการ วิชาชีพระดับชาติ หรือ
นานาชาติให้หน่วยงานภายนอก

- เฉพาะทีไม่ใช่ภาระงานโดยตําแหน่ ง
บริหาร
- การเตรียมสอบสภา ประธาน/
ทีมงาน=กรรมการและเลขานุ การ/
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
กรรมการจัดทําหลักสูตรใหม่ หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร/กรรมการ สสส.
ระดับคณะ)
-มีโครงการทีได้รบั อนุ มตั ิ
-ภาระงานเทียบเท่าปฏิบตั ิการ
นักศึกษาน้อยกว่า 40 คน โดยมี
หัวหน้าและผูร้ ่วมโครงการ

(ภาระงานเหมาจ่าย)

ตําแหน่ ง

20

ต้องแนบสําเนาคําสัง แต่งตัRงและแนบ
หนังสือเชิญ

ตําแหน่ ง

45

เทียบเท่ากับหัวหน้าหน่ วยบริการ
วิชาการของคณะ เป็ นภาระงานเหมา

กรรมการพิจารณาข้อสอบสภาของส่วนกลาง

7

ประธาน/ผูอ้ าํ นวยการ/ผูจ้ ดั การ องค์กรวิชาชีพ
/ผูจ้ ดั การแผนงาน สสส.

ภาระงาน

หน่วย
นับ

หน่วย
ภาระงาน

หมายเหตุ
จ่าย โดยรวมการประชุม และกิจกรรม
ทีเกียวข้องแล้ว
ไม่เกิน 2 ครัRง/เดือน
เป็ นโครงการทีได้รบั การรับรองจาก
คณะ หรือการจัดอบรมโดยสถาบันอืน

8
9

การประชุมกลุ่มวิชา
การเข้าร่วมอบรม/ประชุมวิชาการ/KM/Journal
club

1 ครัRง
วัน

3
1

10

การประชุมเชิงนโยบายที'คณะจัดขึ/ น

ครึงวัน

3

เข้าร่วมการประชุมจนครบเวลา
(นายวุฒิพงศ์เป็ นผูก้ รอก)

11

งานหน้าที'พิเศษทีไ' ด้รบั มอบหมาย
11.1 หัวหน้าหน่ วยเภสัชสนเทศ
11.2 หัวหน้าหน่ วยวิเคราะห์นRํา
11.3 หัวหน้าหน่ วยผลิต วิเคราะห์ยาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร/เลขานุ การหน่ วย
11.4 ผูจ้ ดั การร้านยา (ร้อยละ 40 ของภาระงาน/
สัปดาห์)
11.5 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้านยา (ร้อยละ 20 ของภาระ
งาน/สัปดาห์)
11.6 ผูจ้ ดั การคุณภาพ/วิชาการของหน่ วยวิเคราะห์
นํRา
11.7 การออกข้อสอบสภา
11.7.1 หัวหน้าสถานการณ์ MCQ/OSPE หรือ
ประสานงาน
11.7.2 ผูอ้ อกข้อสอบ

สัปดาห์
สัปดาห์
สัปดาห์

3
3
3

จํานวนสัปดาห์ทีนํามาคูณคือ 15
สัปดาห์

สัปดาห์

14

สัปดาห์

7

สัปดาห์

3

สถานการณ์

1

1 ข้อ

0.5

III

ภาระงานพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ (Organization and Professional Development Duty)

1

ปฏิบตั ิงานบริบาลเภสัชกรรมในแหล่งฝึ ก
(Practitioner)
ปฏิบตั ิงานหน่ วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2
3

4

ปฏิบตั ิงานหน่ วยตรวจวิเคราะห์ยาและสมุนไพร
3.1 พัฒนาและตรวจสอบวิธีวิเคราะห์
3.2 ปฏิบตั ิงานตรวจวิเคราะห์ยาและสมุนไพร
3.3 การขึR นทะเบียนตํารับยา (ให้ภาระงานเมือขึR น
ทะเบียนตํารับแล้ว)
การพัฒนางานต้นแบบ เช่น
- งานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ
แหล่งฝึ ก
- งานพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

คาบ

3.5

เฉพาะอาจารย์ทีไปปฏิบตั ิงานทีแ หล่ง
ฝึ ก (อ.คลินิก 3 คน)
(คาบ = 3 ชัว โมง) หัวหน้า/
เลขานุ การหน่ วยเป็ นผูก้ รอก

คาบ

3.5

วิธี
ชัว โมง

60
1

- คิดภาระงานตามสัดส่วนการทํางาน

โครงการ

60

- โครงการทีได้รบั การอนุ มตั ิจากคณบดี
- หนังสือรับรองจากหน.กลุ่มงานเภสัช
กรรม/ หน.กลุ่มวิชาฯ
- รายงานผลการดําเนิ นงาน
- แบ่งตามสัดส่วนผูร้ ่วมงาน

หมายเหตุ: วิธีการกรอกข้อมูลภาระงานใหม่
- การสอนแบบบรรยาย จัดประเภทใหม่เป็ น นักศึกษาน้อยกว่า 40 คน (1ชม = 3 ) / นักศึกษา 41-100 คน(1ชม
= 4 ) / นักศึกษา 101-200 คน (1ชม = 5 ) / นักศึกษา 201 คนขึR นไป(1ชม = 6 )
(อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชาหลัก/ร่วม กรุณาปรับแก้ประเภทการสอนแบบบรรยายใหม่ โดยเข้าไปแก้ไขที'
Timetable)
- การเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ คิดภาระงานเป็ น 2 เท่า ของภาษาไทย (เฉพาะหมวดภาระงานด้านการสอน)
(อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชาหลัก/ร่วม กรุณาปรับแก้ประเภทการสอนใหม่ โดยเข้าไปแก้ไขที' Timetable)
- กรรมการคุมสอบประมวลความรอบรูข้ องคณะ ให้คิดภาระงานเทียบเท่าการเป็ นกรรมการคุมสอบส่วนกลาง
(ไปที'เมนู การเรียนการสอน -> กรรมการคุมสอบประมวลความรอบรู)้
- อาจารย์พิศษนอกคณะทัRงบรรยายและปฏิบตั ิการให้คิดเป็ น 0.5 เท่าของการปฏิบตั ิการในคณะ
(ไปที'เมนู การเรียนการสอน -> อาจารย์พิเศษนอกคณะ -> แก้ไขหรือเพิ'มข้อมูล -> เลือกรูปแบบการสอน)
- เพิมการ การบูรณาการงานวิจยั การบริการวิชาการ หรือทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอน
(ไปที'เมนู การเรียนการสอน -> บูรณาการงานวิจยั /บริการวิชาการ/ทํานุฯ กับการเรียนการสอน -> เพิ'ม
ข้อมูล )
- โครงการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะงานเทียบเท่ากับการวิจยั ให้คิดเทียบเท่าภาระงานระหว่างวิจยั
(ไปที'เมนู ทํานุบาํ รุงศิลวัฒนธรรม -> โครงการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมที'มีลกั ษณะงานเทียบเท่ากับการ
วิจยั -> เพิ'มข้อมูล)
- โครงการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะงานเทียบเท่ากับการบริการวิชาการ ให้คิดภาระงานเทียบเท่า
โครงการบริการวิชาการ ระดับชาติ
(ไปที'เมนู ทํานุบาํ รุงศิลวัฒนธรรม -> โครงการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมที'มีลกั ษณะงานเทียบเท่าบริการ
วิชาการ -> เพิ'มข้อมูล)
- การสอนในโครงการเตรียมความพร้อม/การสอนเสริมนักศึกษาเพือเตรียมสอบประมวลความรอบรู้ ให้คิด
เทียบเท่า วิทยากรกลุ่มย่อยทัRงในและนอกคณะ/การร่วมอภิปรายกรณีศึกษากับแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
(ไปที'เมนู บริการวิชาการ -> เพิ'มข้อมูล -> การสอนในโครงการเตรียมความพร้อม/การสอนเสริมนักศึกษา
เพื'อเตรียมสอบประมวลความรอบรู ้ )
- กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
(ไปที'เมนู หน้าที'ตอ่ คณะ -> กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ->เพิ'มข้อมูล)
- การเขียน มคอ.3
(ไปที'เมนู หน้าที'ตอ่ คณะ -> การเขียน มคอ. 3 ->เพิ'มข้อมูล)
- การเป็ นกรรมการสอบประเมินการนําเสนอโครงร่างหรือสอบสารนิ พนธ์ (ยกเว้นอาจารย์ทีปรึกษา หรือทีปรึกษา
ร่วม) ให้คิดภาระงาน
เช่นเดียวกับกรรมการหรือคณะทํางานของคณะ
(ผูบ้ นั ทึกข้อมูลคือ เลขานุการกลุ่มวิชา)
- เพิม ประธานกรรมการภายใต้พนั ธกิจของคณะ
(ประธานกรรมการจัดทําหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/ ประธาน สสส.)
โดยคิดภาระงานเท่ากับ 3/สัปดาห์
(ไปที'เมนู หน้าที'ตอ่ คณะ -> ภาระหน้าที'พิเศษ -> เพิ'มข้อมูล ->ประธานกรรมการจัดทําหลักสูตรใหม่/ประธาน
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร/ ประธาน สสส.ระดับคณะ)

