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บัญชีแนบทา้ยประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เรื่อง จ่านวนชั่วโมงในแบบกา่หนดภาระงานขั้นต่า่  

เกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณาจารย์ และน้า่หนักคะแนน ป ีพ.ศ. 2562 

************************************************** 

การประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณาจารย์ ประกอบด้วย 

1. ด้านผลงาน 70 คะแนน โดยแบ่งตามกลุ่มของคณาจารย์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

- กลุ่มคณาจารย์ท่ัวไป (ตารางที่ 1)   

- กลุ่มรองคณบดี / หัวหน้าภาควชิา / ผู้อ านวยการศูนย์สัตวแพทยเ์อเชยีแปซิฟิกและอาหารปลอดภัย / 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (ตารางที่ 2) 

- กลุ่มผู้ช่วยคณบดี (ตารางที่ 3) 

- กลุ่มรองผู้อ านวยการศูนย์ศูนย์สัตวแพทยเ์อเชียแปซิฟิกและอาหารปลอดภัย / ผู้อ านวยการโรงพยาบาล / 

ผู้อ านวยการหนว่ยชันสูตรโรคสตัว์ (ตารางที่ 4) 

2. ด้านพฤติกรรมการ/คุณลักษณะส่วนบุคคล 30 คะแนน (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตงิานดา้นผลงาน (70 คะแนน) สา่หรับคณาจารย์ทัว่ไป 

 

รายการประเมิน เกณฑ์ภาระงานขั้นต่า่ 

(จ่านวนชั่วโมง /สัปดาห์)  

คะแนน  

(ระดับ 3) 

คะแนนเต็ม  

(ระดับ 5) 

1. งานการเรียนการสอน ไมน่อ้ยกว่า 15 25 30 

1.1 ระดับปริญญาตรี  

1.1.1 นอ้ยกว่าเกณฑ์ 

1.1.2 ตามเกณฑ์ 

 

นอ้ยกว่า 10 

เท่ากับ 10 

  

1.2 ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศกึษา  ไมน่อ้ยกว่า 5   

2. งานวจิัยและงานวชิาการอ่ืน ๆ  ไมน่อ้ยกว่า 4 6.67 8 

3. งานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา และงานท าน ุ

    บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ไมน่อ้ยกวา่ 4 6.67 8 

4. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ 

    ของมหาวิทยาลยั 

ไมน่อ้ยกว่า 2.5 4.17 5 

5. คะแนนวิ่งส าหรับข้อ 1-3 ไมน่อ้ยกว่า 9.5 11 12 

6. ผลงานตามยุทธศาสตร์เชงิรุก  - - 7 

รวม 35  53.51 70  
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ตารางที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัตงิานดา้นผลงาน (70 คะแนน) สา่หรับรองคณบดี / หัวหนา้ภาควิชา /  

               ผู้อ่านวยการศูนยส์ัตวแพทยเ์อเชยีแปซิฟิกและอาหารปลอดภัย / ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลสัตว์ 

               มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

รายการประเมิน เกณฑ์ภาระงานขั้นต่า่ 

(จ่านวนชั่วโมง /สัปดาห์)  

คะแนน  

(ระดับ 3) 

คะแนน  

(ระดับ 5) 

1. งานการเรียนการสอน    

1.1 ระดับปริญญาตรี  

1.1.1  นอ้ยกว่าเกณฑ ์

         1.1.2  ตามเกณฑ ์

   

1.2 ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศกึษา           ไมน่อ้ยกวา่ 15 25 30 

2. งานวิจัยและงานวชิาการอ่ืน ๆ     

3. งานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศกึษา และงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   

4. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

 

20 

 

25 

 

30 

5. ภาระงานบริหาร    

6. ผลงานตามยุทธศาสตร์เชงิรุก  - - 10 

รวม 35  50 70  
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ตารางที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัตงิานดา้นผลงาน (70 คะแนน) สา่หรับผู้ช่วยคณบด ี 

 

รายการประเมิน เกณฑ์ภาระงานขั้นต่า่ 

(จ่านวนชั่วโมง /สัปดาห์)  

คะแนน  

(ระดับ 3) 

คะแนน  

(ระดับ 5) 

1. งานการเรียนการสอน    

1.1 ระดับปริญญาตรี  

1.1.1 นอ้ยกว่าเกณฑ์ 

          1.1.2  ตามเกณฑ ์

   

1.2 ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศกึษา           ไมน่อ้ยกวา่ 20 33.33 40 

2. งานวิจัยและงานวชิาการอ่ืน ๆ     

3. งานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศกึษา และงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   

4. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

 

15 

 

20.83 

 

25 

5. ภาระงานบริหาร    

6. ผลงานตามยุทธศาสตร์เชงิรุก - - 5 

รวม 35  54.16 70  
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ตารางที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัตงิานดา้นผลงาน (70 คะแนน) สา่หรับคณาจารย์ทีป่ฏิบัติงานในต่าแหนง่ 

รองผู้อ่านวยการศูนย์ศูนยส์ัตวแพทย์เอเชียแปซิฟิกและอาหารปลอดภัย / ผู้อ่านวยการโรงพยาบาล /  

ผู้อ่านวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์  

 

รายการประเมิน รองผู้อ่านวยการ ผู้อ่านวยการโรงพยาบาล ผู้อา่นวยการ

หน่วยชันสูตร ผู้อ่านวยการศนูย์ความเป็นเลิศ 

 เกณฑ์ภาระงานขั้นต่า่ 

(จ่านวนชั่วโมง /สัปดาห์)  

คะแนน  

(ระดับ 3) 

คะแนน  

(ระดับ 5) 

1. งานการเรียนการสอน    

1.1 ระดับปริญญาตรี  

1.1.1 นอ้ยกว่าเกณฑ์ 

          1.1.2   ตามเกณฑ ์

   

1.2 ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศกึษา           ไมน่อ้ยกวา่ 25 41.67 50 

2.  งานวจิัยและงานวชิาการอ่ืน ๆ     

3. งานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศกึษา และงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   

4. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

 

10 

 

16.67 

 

20 

5. ภาระงานบริหาร    

รวม 35  58.34 70  
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ตารางที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัตงิานดา้นพฤตกิรรมการ (30 คะแนน) ตามระดับความคาดหวังสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จ่าเปน็ในการปฏิบัตงิานสา่หรบั

ต่าแหน่งขา้ราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย (Competency Job Mapping) 
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แบบฟอร์มข้อตกลงยุทธศาสตร์เชิงรุก (TOR) ส่าหรับคณาจารย์ 

 ส่าหรับข้าราชการ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 25..... ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 25..... 
 ส่าหรับข้าราชการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 25..... ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 25...... 
 ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจ่า ตั้งแต่วันที่ 1 มถิุนายน 25..... ถงึวนัที่ 31 พฤษภาคม 25.....  
ชื่อ – สกุล              
หน่วย/คลินิก              
ภาควิชา              
ค่าชี้แจง ให้ท่านเลือกยุทธศาสตร์เชิงรุก อย่างน้อย 1 หัวข้อ 
 

ล่าดับที่ โปรดท่า
เครื่องหมาย 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก หน่วยนับ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
1.  เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร Internship หรือ 

Residency ของคณะ 
เป็นอาจารย์ผู้สอน 

*2.  อาจารย์ได้รางวัลการเรียนการสอนในแบบ 21st  รวม 
Active Learning (จากหน่วยงานภายนอกคณะ) 

1 รางวัล 

3.  พัฒนา Life and career skill ให้กับนักศึกษา ด้วยการ
เข้าร่วมกิจกรรมและให้ค่าแนะน่า/สะท้อนคิด อย่าง
สร้างสรรค์ต่อกิจกรรมของนักศึกษา 

นับจากจ่านวนชั วโมง
ที เต็มจากการ
ประเมินปกติและท่า 
>5 ชั วโมงต่อสัปดาห์ 

4.  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ตีพิมพ์หรือน่าเสนอ ในที ประชุม
วิชาการ) และต้องเป็น PI เท่านั้น  

1 ผลงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านวิจัย 
5.  มีการลงทะเบียนโครงการวิจัยที มีลักษณะเป็น R to R 

(เฉพาะ PI) และผลงานวิจัยในปีที ประเมิน  
1 ผลงานวิจัย 

6.  จ่านวนบทความวิชาการที ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร  
ระดับ Q1 หรือ Q2 (ISI หรือ Scopus) 

1 ผลงาน 

7.  จ่านวนเงินทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ  
 

100,000 บาทข้ึนไป 

*8.  ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1 รางวัล 

*9.  ได้รับอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร  
 

1 ผลงาน 
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ล่าดับที่ โปรดท่า
เครื่องหมาย 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก หน่วยนับ 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ 
10.  จ่านวนโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมแก่  

ชุมชนและสังคม  
1 โครงการ 

11.  การข้ึนโรงพยาบาลหรือศูนย์ใหม่ในคลินิกเฉพาะทาง  
(เฉพาะนอกเวลา)  

มากกว่าหรือเท่ากับ 
3 ชั วโมงต่อสัปดาห์ 

12.  ได้รับเชิญเป็น Invited speaker  
(ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)  

1 ครั้ง 

 
หมายเหตุ   ข้อ *2 , *8 และ *9  หากท่านปฏิบัติงานส่าเร็จ ท่านจะได้รับคะแนนส่วนนี้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าท่านจะ 
                ไม่ได้เลือกยุทธศาสตร์เชิงรุกทั้ง 3 ข้อนี้ ตั้งแต่แรกที กรอก TOR  
            
   
     ลงช่ือ       
      (      ) 
          ผู้เสนอเกณฑ์ภาระงาน 
 
 
 
     ลงช่ือ       
               (      ) 

           หัวหน้าภาควิชา 
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แบบฟอร์มข้อตกลงยุทธศาสตร์เชิงรุก (JA) ส่าหรับคณาจารย์ 

 ส่าหรับข้าราชการ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 25..... ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 25..... 
 ส่าหรับข้าราชการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 25..... ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 25...... 
 ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจ่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 25..... ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 25.....  
ชื่อ – สกุล              
หน่วย/คลินิก              
ภาควิชา              
ค่าชี้แจง ให้ท่านเลือกยุทธศาสตร์เชิงรุก อย่างน้อย 1 หัวข้อ 
 
 

ล่าดับที่ โปรดท่า
เครื่องหมาย  

ยุทธศาสตร์เชิงรุก หน่วยนับ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
1.  เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร Internship หรือ 

Residency ของคณะ 
เป็นอาจารย์ผู้สอน 

*2.  อาจารย์ได้รางวัลการเรียนการสอนในแบบ 21st  รวม 
Active Learning (จากหน่วยงานภายนอกคณะ) 

1 รางวัล 

3.  พัฒนา Life and career skill ให้กับนักศึกษา ด้วย
การเข้าร่วมกิจกรรมและให้ค่าแนะน่า/สะท้อนคิด 
อย่างสร้างสรรค์ต่อกิจกรรมของนักศึกษา 

นับจากจ่านวนชั วโมง
ที เต็มจากการ
ประเมินปกติและท่า 
>5 ชั วโมงต่อสัปดาห์ 

4.  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ตีพิมพ์หรือน่าเสนอ ในที 
ประชุมวิชาการ) และต้องเป็น PI เท่านั้น  

1 ผลงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านวิจัย 
5.  มีการลงทะเบียนโครงการวิจัยที มีลักษณะเป็น R to R 

(เฉพาะ PI) และผลงานวิจัยในปีที ประเมิน  
1 ผลงานวิจัย 

6.  จ่านวนบทความวิชาการที ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร  
ระดับ Q1 หรือ Q2 (ISI หรือ Scopus) 

1 ผลงาน 

7.  จ่านวนเงินทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ  
 

100,000 บาทข้ึนไป 

*8.  ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1 รางวัล 

*9.  ได้รับอนสุิทธิบัตรและสิทธิบัตร  
 

1 ผลงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ 
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ล่าดับที่ โปรดท่า
เครื่องหมาย  

ยุทธศาสตร์เชิงรุก หน่วยนับ 

10.  จ่านวนโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมแก่  
ชุมชนและสังคม  

1 โครงการ 

11.  การข้ึนโรงพยาบาลหรือศูนย์ใหม่ในคลินิกเฉพาะทาง  
(เฉพาะนอกเวลา)  

มากกว่าหรือเท่ากับ 
3 ชั วโมงต่อสัปดาห์ 

12.  ได้รับเชิญเป็น Invited speaker  
(ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)  

1 ครั้ง 

 
หมายเหตุ   ข้อ *2 , *8 และ *9  หากท่านปฏิบัติงานส่าเร็จ ท่านจะได้รับคะแนนส่วนนี้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าท่านจะ 
                ไม่ได้เลือกยุทธศาสตร์เชิงรุกท้ัง 3 ข้อนี้ ตั้งแต่แรกที กรอก TOR  
 
  
  ยังไม่ได้ด่าเนินการ เน่ืองจาก        

             

              
  อยู่ในระหว่างด่าเนินการ        

             

              

  ด่าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
     ลงช่ือ       
      (      ) 
          ผู้เสนอเกณฑ์ภาระงาน 
 
 
 
     ลงช่ือ       
               (      ) 

           หัวหน้าภาควิชา 
 



เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้านผลงาน 70 คะแนน

1.  ภาระงานสอนให้คิดภาระงานสอนในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก ท้ังน้ีให้จัดสรรภาระงานสอนให้เหมาะสมและเป็นไปตามมติของหน่วยหรือคลินิก นอกจากน้ันให้สอนหลักสูตรอื่น ๆ ภายในคณะฯ ก่อน 

     จึงจะรับภาระงานสอนภายนอกคณะฯ

2.  การกรอกภาระงานสอนต้องกรอกตามประมวลรายวิชาและก าหนดแผนการสอน ท่ีฝ่ายวิชาการได้รับจากผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

แบบของการเรียน หน่วยกิต จน.ชม.ท่ีสอน จน.ชม.ท างาน ระยะเวลาท่ีคดิ หมายเหตุ

การสอน (Credits) ต่อสัปดาห์ ต่อสัปดาห์ (ภาคการศึกษา)

(Contact Hour) (Working Hour)

ปริญญาตรี ส าหรับงานสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ

บรรยาย 1) การสอนรายวิชาท่ีจะน ามาค านวณภาระงานได้น้ันต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรของ

ปฏิบัติการ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือหลักสูตรของหน่วยงานอื่นท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความ

ควบคุมสัมมนา    ร่วมมืออย่างเป็นทางการและผู้สอนไม่ได้รับค่าตอบแทนเท่าน้ัน

ควบคุมปัญหาพิเศษ 2) ปริมาณงานสอนคิดร่วมต้ังแต่เตรียมสอน สอน ตรวจการบ้าน ออกข้อสอบ คุมสอบ 

ฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติ     ตรวจข้อสอบ และรายงานคะแนนล าดับข้ัน ดังน้ัน ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาจึงควรจัดตารางให้

    ผู้ร่วมสอนมีส่วนร่วมในการไปช่วยคุมสอบด้วย เน่ืองจากผู้ร่วมสอนได้จ านวนภาระงาน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต     ตามตัวคูณไปแล้ว

บรรยาย 1 1 4.5 1 3) ให้น าจ านวนนักศึกษามาพิจารณาด้วยดังน้ี

ปฏิบัติการ 1  2 -3  4.5 - 6.75 1                              จ านวนนักศึกษา                            ตัวคูณ

ปริญญาโท                                X=    1 - 50                                  1.0

บรรยาย 1 1 4.5 1                                   X   > 50                                    1.0 + (0.0066 * (X-50))

ปฏิบัติการ 1  2 -3  4.5 - 6.75 1                                   X   > 200                                  2.0

วิทยานิพนธ์          (X คือจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแต่ละวิชา)

ปริญญาโท 4) การสอนร่วมหรือช่วยสอนให้ค านวณภาระงานตามสัดส่วนจ านวนคาบหรือช่ัวโมงท่ี

การค้นคว้าอิสระ (แผน ข.)  3 - 6 3 4.5 1     สอนจริงต่อจ านวนคาบหรือจ านวนช่ัวโมงโดยรวมท้ังหมดของรายวิชาน้ัน

วิทยานิพนธ์ ก(1)  36 - 48 3 4.5 4 5) การคิดภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้คิดเป็น 1.5 เท่าของระดับปริญญาตรี

วิทยานิพนธ์ ก(2)  12 - 18 3 4.5 2

ฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติ        คิดภาระงานตามจ านวนช่ัวโมงท่ีคุมการฝึกปฏิบัติหรือฝึกงานจริง คูณด้วย 2

1. ภาระงานการเรียนการสอน 

ภาระงาน/สัปดาห์

ดูจากเอกสารแนบภาระงานสอน
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แบบของการเรียน หน่วยกิต จน.ชม.ท่ีสอน จน.ชม.ท างาน ระยะเวลาท่ีคดิ หมายเหตุ

การสอน (Credits) ต่อสัปดาห์ ต่อสัปดาห์ (ภาคการศึกษา)

(Contact Hour) (Working Hour)

ประกาศนียบัตรช้ันสูง 6) การค้นคว้าอสิระหรือวิทยานิพนธ์ท่ีมีคณะกรรมการให้คิดภาระงานของอาจารย์แต่ละคน

บรรยาย 1 1 4.5 1 โดยหารเฉล่ียภาระรวมส าหรับแต่ละภาคการศึกษา ดังน้ี

ปฏิบัติการ 1  2 -3  4.5 - 6.75 1                  จน. กรรมการ                                   สัดส่วนภาระงาน

หลักสูตรวุฒิบัตรของสภาวิชาชีพ                       (คน)                             ประธาน                      กรรมการ (ต่อคน)

บรรยาย 1 4.5 1                          2                                   0.7                              0.30

ปฏิบัติการ  2 -3  4.5 - 6.75 1                          3                                   0.7                              0.15

วิทยานิพนธ์                          4                                   0.7                              0.10

การค้นคว้าอสิระ 3 4.5 1 7) กรณีขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระยะเวลาในการน ามาคิด

วิทยานิพนธ์ ก(1) 3 4.5 4      ภาระงานให้บวกเพ่ิมไปอกีคร่ึงหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

วิทยานิพนธ์ ก(2) 3 4.5 2

ปริญญาเอก

บรรยาย 1 1 4.5 1

ปฏิบัติการ 1  2 -3  4.5 - 6.75 1

วิทยานิพนธ์

ปริญญาเอก

วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 48 3 4.5 6

วิทยานิพนธ์ แบบ 1.2 72 3 4.5 8

วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1 36 3 4.5 4

วิทยานิพนธ์ แบบ 2.2 36 3 4.5 4

ภาระงาน/สัปดาห์
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ลักษณะกิจกรรม จ ำนวนช่ัวโมงท ำงำน

งานต าราและส่ือการสอน

1. เอกสารค าสอนเฉพาะบท คิดภาระงาน 1 ช่ัวโมงต่อการจัดท าเอกสาร 1 หน้า 1. จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 1 ช่ัวโมง มีเอกสารค าสอนระหว่าง 4-8 หน้า

2. เอกสารค าสอนท้ังเล่ม

  

4.  ให้กรอกภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของการเรียนการสอนเท่าน้ัน

3.  ต ารา 120 ช่ัวโมง

4.  ส่ือการสอนระบบ e-learning 100 ช่ัวโมง

หมำยเหตุ  เอกสารประกอบการสอนท่ีจะน ามาค านวณภาระงานต้องมีการจัดท าในรูปแบบเอกสารเช่นเดียวกับเอกสารเพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการ

               และเอกสารประกอบการสอน Power point และส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ ไม่สามารถน ามาค านวณจ านวนช่ัวโมงภาระงานได้ 

       - เตรียมเอกสารค าสอนส่วนปฏิบัติการ ไม่ควรเกิน 12-24 หน้า จะได้ภาระงาน 12 ช่ัวโมง

3.  กรณีท่ีมีการแก้ไขปรับปรุง ให้ค านวณเอกสารเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลงของเอกสารเดิม โดยเอกสาร 

1 หน้าคิดภาระงานได้ 1 ช่ัวโมง ท้ังน้ี หลักการค านวณภาระงานการจัดท าเอกสารเช่นเดียวกับการจัดเตรียม

เอกสารใหม่และแนบเอกสารฉบับเดิมและฉบับใหม่เพ่ือเสนอให้หัวหน้าภาคพิจารณา

นับคร้ังเดียวต่อเล่มเม่ือเสร็จสมบูรณ์

นับคร้ังเดียวต่อรายวิชา

หมำยเหตุ

2.  จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติและช่ัวโมงฝึกปฏิบัติ ให้คิดภาระงานตามจ านวนหน่วยกิต ในกรณีท่ีกระบวนวิชา

ปฏิบัติและกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติมีจ านวนช่ัวโมงสอน 2  หรือ 3  ช่ัวโมง ต่อ 1  ช่ัวโมงบรรยาย ให้จัดท า

เอกสารค าสอนได้ จ านวน 4-8  หน้า ต่อจ านวนช่ัวโมงสอน 2 หรือ 3 ช่ัวโมง น้ัน และคิดภาระงานได้ 4  

ช่ัวโมง

       ยกตัวอย่างเช่น นาย A สอนช่ัวโมงบรรยาย จ านวน 10 ช่ัวโมง และสอนช่ัวโมงปฏิบัติการ จ านวน 9 

ช่ัวโมง (จ านวน 3 ช่ัวโมงปฏิบัติการ เท่ากับจ านวน 1 ช่ัวโมงบรรยาย)  ดังน้ัน นาย A จะได้ภาระงานการ

เตรียมเอกสารค าสอน ดังน้ี

       - เตรียมเอกสารค าสอนส่วนบรรยาย ไม่ควรเกิน 40-80 หน้า จะได้ภาระงาน 40 ช่ัวโมง
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กรณีอ่ืน ๆ ของกำรเรียนกำรสอน

1. หากคณาจารย์ของคณะสัตวแพทย์ ไปปฏิบัติภาระงานการเรียนการสอนภายนอกคณะซ่ึงได้รับอนุญาตจากคณะเรียบร้อยแล้ว ให้คิดภาระงานเหมือนการเรียนการสอนภายในคณะ

2. การนับภาระงานในการเข้าร่วม Journal Club (ภายในคณะ) ให้นับตามท่ีปฏิบัติงานจริง โดยระดับปริญญาตรียึดข้อมูลจากหน่วยวิจัย และระดับบัณฑิตศึกษายึดข้อมูลจากหน่วยบัณฑิตศึกษา

3. การเข้าฟังการน าเสนอผลงานวิจัย และการฟังการน าเสนอโครงร่าง (Proposal) ท้ังโปสเตอร์และประชุมวิชาการของนักศึกษาตามหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้นับตามท่ีปฏิบัติจริง 

     โดยให้กรอกจ านวนช่ัวโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของการเรียนการสอน

หมำยเหตุ

  หน้าท่ีของผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา มีดังน้ี

      - การจัดท าเอกสาร มคอ.3 , 4 , 5 และ 6 ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย

      - การจัดท าก าหนดการสอน

      - การจัดท าค่าใช้จ่ายกระบวนวิชา

      - การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมสอน

      - การจัดท า (ร่าง) ค่าล าดับข้ันคะแนน (เกรด)

      - ภาระงานอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนวิชา
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 กลุม่ของกระบวนวิชาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต (พ.ศ.2556 และ พ.ศ. 2558)  ส าหรบัการคิดภาระงานสอน
เกณฑ์สรุปภาระงานสอนข้างต้นเปน็การก าหนดจากเนื้องานที่ปฏบิติั ยึดภาระงานที่เกิดขึ้นจริง  และเขียนชัดเจนในแผนการสอน  โดยใหแ้ต่ละหน่วย/คลินิกมีการประชุม 

และเกล่ียภาระงานสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏบิติัการและงานแต่ละหน่วย/คลินิกใหเ้ท่าเทียมกัน  

กลุม่ กระบวนวิชา การคิดภาระงานสอน การคิดภาระงานผู้รบัผิดชอบกระบวนวิชา หมายเหตุ
A ภาคบรรยาย ตัวคูณเท่ากับ 3 ให้นับตามทีป่ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อกระบวนวชิา  นับภาระงานตามก าหนดการสอน

B ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ให้นับตามทีป่ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อกระบวนวชิา  นับภาระงานตามก าหนดการสอน

B1 ภาคบรรยาย ตัวคูณเท่ากับ 3
B2 ภาคปฏิบัติการ ตัวคูณเท่ากับ 2

C ไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ 1. นับภาระงานตามก าหนดการสอน (VIPS 1-3)

C1 ไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ 1 ให้นับตามทีป่ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อกระบวนวชิา 2. ให้กรอกจ านวนชั่วโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ

      C1-1 ภาคบรรยาย ตัวคูณเท่ากับ 3 ของการเรียนการสอน

      C1-2 กิจกรรมกลุ่ม ตัวคูณเท่ากับ 2

C2 ไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ 2-3 ตัวคูณเท่ากับ 2 ให้นับตามทีป่ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อกระบวนวชิา

D การฝึกปฏิบัติภาคสนาม1 ,ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2 และ
การนิเทศนักศึกษา (สหกิจศึกษา)

นับตามทีป่ฏิบัติงานจริง ทัง้นี ้การนับภาระงานนอกเวลา
ราชการให้เป็นไปตามการค านวณภาระงานใน หมายเหตุ
ของภาระงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ไม่มีภาระงานของผู้รับผิดชอบกระบวนวชิา เนือ่งจากผู้รับผิดชอบกระบวน
วชิาเป็นฝ่ายวชิาการ

1. นับภาระงานตามก าหนดการสอน

2. ให้กรอกจ านวนชั่วโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของ
การเรียนการสอน

กลุม่ กระบวนวิชา การคิดภาระงานสอน การคิดภาระงานผู้รบัผิดชอบกระบวนวิชา หมายเหตุ

E 1. ตัวคูณเท่ากับ 2  และคูณด้วยจ านวนกลุ่มนักศึกษา 1. กระบวนวชิาคลินิกปฏิบัติเวยีน คลินิกปฏิบัติ และการปฏิบัติงานทาง
สัตวแพทย์ ให้นับตามทีป่ฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 15 ชั่วโมง

1. นับภาระงานตามก าหนดการสอน

2. การให้ค าปรึกษากรณีศึกษา (Grand round) ให้นับ
จ านวน 3 ชั่วโมงต่อ 1 กรณีศึกษา

2. กระบวนวชิาปัญหาคลินิกปฏิบัติ ให้นับตามทีป่ฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 8
  ชั่วโมง

2. กระบวนวชิาคลินิกปฏิบัติเวยีนให้เลือกกรอกในช่อง
ปฏิบตัิ

3. การเข้าฟังการน าเสนอ (Grand round) ให้นับตามที่
ปฏิบัติงานจริง

3. กระบวนวชิาคลินิกปฏิบัติ ให้เลือกในช่องฝึก
ปฏิบตัิการ โดยให้คูณจ านวนก่อนน าไปกรอกในระบบ
 mis

คลินิกปฏิบัติเวยีน, คลินิกปฏิบัติ, ปัญหาคลินิกปฏิบัติ 
และการปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์
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F วจิัยทางสัตวแพทย์
F1 ภาคบรรยาย ตัวคูณเท่ากับ 3 ไม่มีภาระงานของผู้รับผิดชอบกระบวนวชิา เนือ่งจากผู้รับผิดชอบกระบวน

วชิาเป็นฝ่ายวจิัย
1. ภาระงานผู้สอนภาคบรรยายให้กรอกในภาระงาน
การเรียนการสอน

F2 ภาคปฏิบัติการ 1. กรณีศึกษา 1 กรณี ต้องมีอาจารย์ทีป่รึกษาต่อ
โครงการ จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 คน

2. ภาระงานผู้สอนภาคปฏิบัติการให้กรอกจ านวน
ชั่วโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของการเรียนการสอน 
โดยระบุรหัสนักศึกษา

2. การคิดภาระงานให้คิดแบบเหมาจ่าย จ านวน 45 
ชั่วโมงต่อ 1 กรณีศึกษา

3. ให้กรอกภาระงานในปีการศึกษาทีน่ักศึกษาชั้นปีที ่6
 ลงทะเบียน

3. สัดส่วนการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบให้
อาจารย์ทีป่รึกษาท าข้อตกลงกันเอง และให้ระบุสัดส่วน
ลงในข้อเสนอโครงการวจิัยของนักศึกษา

4. ฝ่ายวจิัยส่งสรุปโครงการวจิัย โดยมีชื่อโครงการวจิัย 
ชื่อนักศึกษาพร้อมรหัสนักศึกษา และสัดส่วนความ
รับผิดชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา

4. อาจารย์สามารถเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาหลักได้ไม่เกิน 2
 โครงการ

G ภาพลักษณ์ทางสัตวแพทย์ ตัวคูณเท่ากับ 1 และนับตามทีป่ฏิบัติงานจริง ให้นับตามทีป่ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อกระบวนวชิา 1. นับภาระงานตามก าหนดการสอน
2. ให้กรอกจ านวนชั่วโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของ
การเรียนการสอน

H การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (GE) 1. นับภาระงานตามก าหนดการสอน

H1 ภาคบรรยาย ตัวคูณเท่ากับ 3 2. หากเปน็อาจารย์ทีป่รกึษา สามารถเลือกกรอก
ภาระงานในหัวข้อการเรียนการสอนหรือพัฒนานักศึกษา

H2 ภาคปฏิบัติการ นับตามทีป่ฏิบัติงานจริงได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมง 3. หากไม่เปน็อาจารย์ทีป่รกึษา ให้เลือกกรอกภาระ
งานในหัวข้อพัฒนานักศึกษาเท่านัน้

4. หากปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ตัวคูณเท่ากับ 2

หมายเหต ุ เอกสารประกอบการสอนทีจ่ะน ามาค านวณภาระงานต้องมีการจัดท าในรูปแบบเอกสารเช่นเดียวกับเอกสารเพือ่การขอต าแหน่งทางวชิาการ
               และเอกสารประกอบการสอน Power point ไม่สามารถน ามาค านวณจ านวนชั่วโมงภาระงานได้ 

ไม่มีภาระงานของผู้รับผิดชอบกระบวนวชิา เนือ่งจากผู้รับผิดชอบกระบวน
วชิาเป็นฝ่ายวชิาการ
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กรณอ่ืีน ๆ ของการเรยีนการสอน
1. หากคณาจารย์ของคณะสัตวแพทย์ ไปปฏบิติัภาระงานการเรียนการสอนภายนอกคณะซ่ึงได้รับอนุญาตจากคณะเรียบร้อยแล้ว ใหคิ้ดภาระงานเหมือนการเรียนการสอนภายในคณะ
2. การนับภาระงานในการเข้าร่วม Journal Club (ภายในคณะ) ใหน้ับตามที่ปฏบิติังานจริง โดยระดับปริญญาตรียึดข้อมูลจากหน่วยวจิัย และระดับบณัฑิตศึกษายึดข้อมูลจากหน่วยบณัฑิตศึกษา
3. การเข้าฟังการน าเสนอผลงานวจิัย และการฟังการน าเสนอโครงร่าง (Proposal) ทัง้โปสเตอร์และประชุมวชิาการของนักศึกษาตามหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้นับตามทีป่ฏิบัติจริง 
     โดยให้กรอกจ านวนชั่วโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของการเรียนการสอน
4. การเป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์สอบโครงร่างงานวจิัย สอบป้องกันวทิยานิพนธ ์สอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา และการสอบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องด้านบัณฑิตศึกษา ให้นับภาระงาน
    15 ชั่วโมง/คร้ัง โดยให้กรอกในภาระงานการเรียนการสอน หัวข้ออืน่ ๆ 
5. ผู้ประสานงานหน่วยหรือคลินิก ให้นับภาระงานตามทีป่ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยให้กรอกในภาระงานบริหารงานอืน่ ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย
6. จ านวนชั่วโมงของผู้สอนในโปรแกรม Intern Ship  ให้น าภาระงานไปกรอกในหัวข้ออืน่ ๆ ของการเรียนการสอนตามทีป่ฏิบัติงานจริง
7. การให้ค าปรึกษากรณีศึกษา (Grand round) ให้นับจ านวน 3 ชั่วโมงคือ 1 กรณีศึกษา และการเข้าฟังการน าเสนอ (Grand round) ให้นับตามทีป่ฏิบัติงานจริง 
8. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทักษะศตวรรษที ่21 เช่น flipped classroom ให้นับภาระงานของผู้ร่วมสอนโดยคิดภาระงานคูณ 2
หมายเหตุ
  หน้าทีข่องผู้รับผิดชอบกระบวนวชิา มีดังนี้
      - การจัดท าเอกสาร มคอ.3 , 4 , 5 และ 6 ตามแนวทางของมหาวทิยาลัย
      - การจัดท าก าหนดการสอน
      - การจัดท าค่าใช้จ่ายกระบวนวชิา
      - การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมสอน
      - การจัดท า (ร่าง) ค่าล าดับขัน้คะแนน (เกรด)
      - ภาระงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับกระบวนวชิา
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    การคดิภาระงานวิจัยเพ่ือน่ามาคดิเป็นภาระงานข้ันต่่าน้ันก่าหนด ดังน้ี

        1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ โดยงบประมาณวิจัยท่ีเกินกว่าน้ีให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ เพ่ือคิดเป็นช่ัวโมงการท างานต่อสัปดาห์

     * ให้น่าลักษณะโครงการวิจัยมาพิจารณา โดยก่าหนดเป็นดรรชนีท่ีน่าไปคูณ ดังน้ี

   -  โครงการวิจัยด าเนินการผู้เดียว                                      คูณด้วย 1

   -  โครงการวิจัยด าเนินการร่วมกับผู้อื่น (สาขาเดียวกัน)             คูณด้วย 1

   -  โครงการวิจัยสหสาขาวิชาภายในประเทศ                           คูณด้วย 1

   -  โครงการวิจัยร่วมมือกับนานาชาติด าเนินการผู้เดียว คูณด้วย 1

   -  โครงการวิจัยร่วมมือกับนานาชาติด าเนินการแบบสหสาขาวิชา คูณด้วย 1

   -  โครงการวิจัยร่วมมือกับภาคเอกชนด าเนินการแบบสหสาขาวิชา คูณด้วย 1

2. การคิดภาระงาน ตีพิมพ์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัยผลงาน 1 เร่ือง ให้คิดเป็นภาระงานโดยจ าแนก ดังน้ี

ภาระงาน จ่านวนช่ัวโมง/สัปดาห์

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ (ตามสัดส่วน)

    1.1 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ เช่น scopus 14 ช่ัวโมง/สัปดาห์

    1.2 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์

2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ตามสัดส่วน)

    2.1 การตีพิมพ์วารสารในฐานข้อมูล Thai Jounal Citation Index (TCI) 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์

3. การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม (ให้เฉพาะคนท่ีไปน าเสนอ)

    - ระดับนานาชาติ 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

    - ระดับชาติ 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์

4. งานสร้างสรรค์

2. ภาระงานวิจัย (นับเฉพาะงานวิจัยท่ีข้ึนทะเบียนวิจัยกับมหาวิทยาลัยแล้ว) และงานวิชาการอ่ืน

1)  พิจารณาจากจ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร โดยคิดจากเงินงบประมาณงานวิจัยทุก 10,000 บาท ให้คิดช่ัวโมงการท างานเท่ากับ
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   งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะ ส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะ สถาปัตยกรรม และอื่น ๆ ท่ีประกอบด้วยผลงานด้านศิลปะ

ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ส่ือประสม สถาปัตยกรรม งานออกแบบ ศิลปะการแสดงและวรรรศิลป์

    4.1 น าเสนอผลงานสร้างสรรค์

         - ระดับนานาชาติ 14 ช่ัวโมง/สัปดาห์

         - ระดับชาติ 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์

         - ระดับท้องถ่ิน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์

         โดยมีคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมของผลงานด้วย

    4.2 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นนวัตกรรม 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์

         ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นนวัตกรรม : เป็นงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นท่ียอมรับหรือได้รับการเชิดชู รวมถึงผลงานท่ีได้รับ

การข้ึนทะเบียนอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน

5. หนังสือ 14 ช่ัวโมง/สัปดาห์

หมายเหตุ 

     1. หากเงินงบประมาณวิจัยน้อยกว่า 50,000 บาท ให้น าไปกรอกในช่องงานวิชาการอื่น โดยให้กรอกช่ือโครงการ และงบประมาณด้วย

     2. ผู้วิจัยหลัก (PI) มีหน้าท่ีท าข้อตกลงสัดส่วนของผลงานตีพิมพ์และกรอกข้อมูลลงในระบบ MIS เพ่ือผู้ร่วมตีพิมพ์สามารถน าไปนับภาระงานได้

     3.  ผลงานวิจัยท่ีขอขยายระยะเวลาให้นับภาระงานจ านวนช่ัวโมงได้ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา (ขอขยายเวลาได้ 1 คร้ัง ภายใน 6 เดือน)

          เช่น งบประมาณวิจัย 50,000 บาท ได้ภาระงาน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ จะขอขยายเวลาจะได้ไม่เกิน 2.5 ช่ัวโมง/สัปดาห์

     4.  การน าเสนอผลงานวิจัย จะน าเสนอได้เร่ืองละ 1 คร้ัง และสามารถน าผลงานไปตีพิมพ์และนับภาระงานได้

     5. งานวิจัยเพ่ือขอรับปริญญา(กรณีของคณาจารย์ท่ีไม่ลาศึกษาต่อ) ไม่น ามาคิดภาระงานให้

     6. ภาระงานการเขียน Proposal มีหลักฐานการ submit และแสดงต่อหัวหน้าภาค ให้นับภาระงาน 10 ช่ัวโมง/เร่ือง และนับคร้ังเดียว 

     7. โครงการวิจัยท่ีไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานให้ Pi เป็นคนเขียน proposalและแบบฟอร์มรับรองภาระงานวิจัย (แบบ ร.1) ผ่านหัวหน้าภาคไปยังคณะกรรมการวิจัยเป็นผู้พิจารณา

        จ านวนช่ัวโมง เพ่ือแปลงเป็นงบประมาณ (ยังไม่ได้ข้อสรุป)
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ฐานข้อมูลรายช่ือของวารสารทางวิชาการท่ีใช้ส าหรับการเผยแพร่บทความวิจัยตามประกาศ ก.พ.อ. และระเบียบ ก.ก.อ. 

1. ฐานข้อมูลรายช่ือวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีใช้ส าหรับการเผยแพร่บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์เป็น full manuscript 

 และกล่ันกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)   เว็บไซต์:http//202.28.249.155/cmujournals/info.aspx

2. ฐานข้อมูลรายช่ือวารสารทางวิชาการสากฃ

    ISI, SCOPUS, Scimagojr, Web of Science, Science Direct, PubMed, ZentralblalattMath, Mathematical Review , SciFinder Scholor, Springer Link

, Taylor & Francis, Academic Search Premium,  MathSciNet, Wilson, Agricola, Wiley - Interscience, ERIC, Cambridge journal Online,

Ingentaconnect, IEEE Xplore, INSPED,EiCompendex, SciSearch, IEEE/IEE Electronic Library, ACM Digiral Library, AAAS, ส าหรับวารสาร

ระดับชาติใช้ฐานข้อมูล TCI , สกว.และสกอ. น้ัน
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   3.1 ภาระงานบริการวิชาการ 

ลักษณะกิจกรรม เวลาปฏิบัติงานจริง ช่ัวโมงท างาน หมายเหตุ

1. โครงการบริการวิชาการ

   พิจารณาจากสัดส่วนความรับผิดชอบ และ

งบประมาณต่อ 6 เดือน

< 20,000 - 1.5

20,000 - 40,000 - 3

40,001 - 60,000 - 4.5

60,001 - 80,000 - 6

> 80,000 - 7.5

2. วิทยากรบรรยาย 1 ช่ัวโมง 3

3. วิทยากรปฏิบัติการ 1 ช่ัวโมง 1.5

4. การตรวจวินิจฉัยพร้อมค าแนะน า 1 คร้ัง ตามท่ีปฏิบัติงานจริงแต่ไม่

เกิน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์

5. การให้ค าแนะน าปรึกษา 1 คร้ัง ตามท่ีปฏิบัติงานจริง รวมถึงการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาใน

กระบวนวิชาวิจัยทางสัตวแพทย์ (กรณีไม่ได้

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา)

6. การเป็นผู้จัดประชุมหรือสัมมนาทางบริการวิชาการ 1 คร้ัง ตามท่ีปฏิบัติงานจริง โดยอา้งองิจากบันทึกรายงานการประชุมและ

ก าหนดการสัมมนา

7. บทความทางวิชาการ / กรณีศึกษา ถ้าได้รับการ

ตีพิมพ์ในส่ือเผยแพร่อื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากวารสารทาง

วิชาการ

1 เร่ือง / ช้ิน 20

3. ภาระงานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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8. การเป็นผู้ตรวจสอบงานผลงานทางวิชาการ

    8.1 นิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาไทย  1 เร่ือง 10

ภาษาอังกฤษ 1 เร่ือง 15

    8.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Report) หรือ ภาษาไทย  1 เร่ือง 5

          รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ภาษาอังกฤษ 1 เร่ือง 10

    8.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ภาษาไทย  1 เร่ือง 3

ภาษาอังกฤษ 1 เร่ือง 5

    8.4 แบบเสนอโครงร่างงานวิจัย (Proposal)

           8.4.1 ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย ภาษาไทย  1 เร่ือง 3

ภาษาอังกฤษ 1 เร่ือง 5

           8.4.2 ระดับชาติ ภาษาไทย  1 เร่ือง 10

ภาษาอังกฤษ 1 เร่ือง 15

   8.5 แบบอา่นบทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย  1 เร่ือง 3

ภาษาอังกฤษ 1 เร่ือง 5

9. การนิเทศนักเรียน/นักศึกษา นอกหลักสูตรเข้าศึกษา

หรือฝึกทักษะ

1 คร้ัง ตามท่ีปฏิบัติงานจริง

10. อื่นๆ ตามความเหมาะสม ตามท่ีปฏิบัติงานจริง แต่

ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์
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หมายเหตุ

1. การคิดจ านวนช่ัวโมงท่ีเก่ียวข้องกับวารสาร Veterinary integrative Sciences ให้กรอกในภาระงาน 

    ดังน้ี ส าหรับสายวิชาการให้กรอกในหัวข้ออ่ืน ๆ ของภาระงานบริการวิชาการ และส าหรับสายปฏิบัติการให้กรอก

    ในหัวข้องานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย โดยกรอกจ านวนช่ัวโมง ดังน้ี

   1.1 หัวหน้ากองบรรณาธิการ จ านวน 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

   1.2 บรรณาธิการจัดการในแต่ละเร่ือง จ านวน 15 ช่ัวโมงต่อเร่ือง

   1.3 งานจัดท า artwork จ านวน 3 ช่ัวโมงต่อเร่ือง (เหมารวมไม่ว่าจะแก้ไขก่ีคร้ัง)

   1.4 งานตรวจต้นฉบับ จ านวน 5 ช่ัวโมงต่อเร่ือง (เหมารวมไม่ว่าจะตรวจก่ีรอบ)

   1.5 งานตรวจเอกสารอา้งองิ จ านวน 1 ช่ัวโมงต่อเร่ือง

   1.6 งานจัดการ web และระบบการ submission online จ านวน 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

   1.7 งานอื่น ๆ ให้ขอตามจริง โดยให้หัวหน้ากองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณา
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ลักษณะงาน จ านวนช่ัวโมงท างานต่อสัปดาห์ หมายเหตุ

1. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ/ชมรมนักศึกษา

2. ท่ีปรึกษาท่ัวไปและแนะน านักศึกษาด้าน

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา3. ท่ีปรึกษาและแนะน าโครงการกิจกรรมเสริม

หลักสูตรระยะส้ันของนักศึกษาและองค์การ

นักศึกษา

4. ร่วมกิจกรรมชมรมและโครงการพัฒนา

นักศึกษาของคณะ

5. เป็นผู้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. อื่น ๆ

หมายเหตุ

       1. เวลาราชการให้คิดภาระงานตามท่ีปฏิบัติจริง แต่ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง

       2. นอกเวลาราชการ

           2.1  วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้คิดภาระงานท่ีปฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง คิดภาระงานคูณ 2

           2.2 เวลากลางคืนให้คิดภาระงานท่ีปฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 4 ช่ัวโมง คิดภาระงานคูณ 2

3.2 ภาระงานพัฒนานักศึกษา

      ตามท่ีปฏิบัติจริงแต่ไม่เกิน 2 

ช่ัวโมงท างานต่อสัปดาห์
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ลักษณะงาน

งานท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีและด าเนินการโดยคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย      ตามท่ีปฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง / สัปดาห์

3.3 ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนช่ัวโมงท างาน/สัปดาห์
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ต ำแหน่ง จ ำนวนช่ัวโมงท ำงำน/สัปดำห์ ระยะเวลำท่ีคดิ

งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย

     1. การเป็นคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะ / มหาวิทยาลัย / หน่วยราชการอื่นๆ (ได้รับอนุญาตจากคณะ) ตามท่ีปฏิบัติงานจริง

     2. กรรมการต าแหน่งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คูณ  3 / คร้ัง

     3. การประชุมภาควิชา คณะกรรมการหรือการประชุมอื่น ๆ  ตามท่ีปฏิบัติงานจริง

     4. การเปิดเอกสารทาง e-Document และช่องทางการส่ือสารอื่น ๆ 0.5 ช่ัวโมง / สัปดาห์

     5. การเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ ตามท่ีปฏิบัติงานจริง

     6. การกรอก TOR และ JA ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง / รอบการประเมิน

     7. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ตามท่ีปฏิบัติงานจริง

     8. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามท่ีปฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง / สัปดาห์

งำนบริหำร

     1. อธิการบดี 35 ตามวาระด ารงต าแหน่ง

    2. รองอธิการบดี/ คณบดี / ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 30 ตามวาระด ารงต าแหน่ง

    3.  ผู้ช่วยอธิการบดี/ รองคณบดี/ รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ ผู้อ านวยการศูนย์สัตวแพทย์เอเชียแปซิฟิกและอาหารปลอดภัย / ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

สัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 ตามวาระด ารงต าแหน่ง

    4. ผู้ช่วยคณบดี/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก/ ผู้อ านวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ 15 ตามวาระด ารงต าแหน่ง

    5. รองผู้อ านวยการศูนย์ VPH-CAP / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ / รองผู้อ านวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ 10 ตามวาระด ารงต าแหน่ง

    6. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชา 10 ตามวาระด ารงต าแหน่ง

    7. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าสาขาวิชา 10 ตามวาระด ารงต าแหน่ง

หมำยเหตุ ในกรณีท่ีได้คะแนนเต็ม 5  และจ านวนช่ัวโมงเกิน  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  คณะกรรมการตามระเบียบจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานจากจ านวนช่ัวโมงใน JA ท่ีท่านกรอกจากข้อ 1 ของงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

4 งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
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