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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง จ่านวนชั่วโมงในแบบก่าหนดภาระงานขั้นต่า่
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณาจารย์ และน้า่ หนักคะแนน ปี พ.ศ. 2562
**************************************************
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณาจารย์ ประกอบด้วย
1. ด้านผลงาน 70 คะแนน โดยแบ่งตามกลุ่มของคณาจารย์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มคณาจารย์ทั่วไป (ตารางที่ 1)
- กลุ่มรองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / ผู้อานวยการศูนย์สัตวแพทย์เอเชียแปซิฟิกและอาหารปลอดภัย /
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตารางที่ 2)
- กลุ่มผู้ช่วยคณบดี (ตารางที่ 3)
- กลุ่มรองผู้อานวยการศูนย์ศูนย์สัตวแพทย์เอเชียแปซิฟิกและอาหารปลอดภัย / ผู้อานวยการโรงพยาบาล /
ผู้อานวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ (ตารางที่ 4)
2. ด้านพฤติกรรมการ/คุณลักษณะส่วนบุคคล 30 คะแนน (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้านผลงาน (70 คะแนน) ส่าหรับคณาจารย์ทวั่ ไป
รายการประเมิน
1. งานการเรียนการสอน
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.1.1 น้อยกว่าเกณฑ์
1.1.2 ตามเกณฑ์
1.2 ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ
3. งานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา และงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
5. คะแนนวิ่งสาหรับข้อ 1-3
6. ผลงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุก
รวม

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่า่
(จ่านวนชั่วโมง /สัปดาห์)
ไม่นอ้ ยกว่า 15

คะแนน
(ระดับ 3)
25

คะแนนเต็ม
(ระดับ 5)
30

น้อยกว่า 10
เท่ากับ 10
ไม่นอ้ ยกว่า 5
ไม่นอ้ ยกว่า 4
ไม่นอ้ ยกว่า 4

6.67
6.67

8
8

ไม่นอ้ ยกว่า 2.5

4.17

5

ไม่นอ้ ยกว่า 9.5
35

11
53.51

12
7
70
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ตารางที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้านผลงาน (70 คะแนน) ส่าหรับรองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา /
ผู้อ่านวยการศูนย์สัตวแพทย์เอเชียแปซิฟิกและอาหารปลอดภัย / ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายการประเมิน
1. งานการเรียนการสอน
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.1.1 น้อยกว่าเกณฑ์
1.1.2 ตามเกณฑ์
1.2 ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ
3. งานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา และงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
5. ภาระงานบริหาร
6. ผลงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุก
รวม

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่า่
(จ่านวนชั่วโมง /สัปดาห์)

คะแนน
(ระดับ 3)

คะแนน
(ระดับ 5)

25

30

20

25

30

35

50

10
70

ไม่นอ้ ยกว่า 15
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ตารางที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้านผลงาน (70 คะแนน) ส่าหรับผู้ช่วยคณบดี
รายการประเมิน
1. งานการเรียนการสอน
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.1.1 น้อยกว่าเกณฑ์
1.1.2 ตามเกณฑ์
1.2 ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ
3. งานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา และงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
5. ภาระงานบริหาร
6. ผลงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุก
รวม

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่า่
(จ่านวนชั่วโมง /สัปดาห์)

คะแนน
(ระดับ 3)

คะแนน
(ระดับ 5)

33.33

40

15

20.83

25

35

54.16

5
70

ไม่นอ้ ยกว่า 20
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ตารางที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้านผลงาน (70 คะแนน) ส่าหรับคณาจารย์ทปี่ ฏิบัติงานในต่าแหน่ง
รองผู้อ่านวยการศูนย์ศูนย์สัตวแพทย์เอเชียแปซิฟิกและอาหารปลอดภัย / ผู้อ่านวยการโรงพยาบาล /
ผู้อ่านวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์
รายการประเมิน

1. งานการเรียนการสอน
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.1.1 น้อยกว่าเกณฑ์
1.1.2 ตามเกณฑ์
1.2 ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ
3. งานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา และงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
5. ภาระงานบริหาร
รวม

รองผู้อ่านวยการ ผู้อ่านวยการโรงพยาบาล ผู้อา่ นวยการ
หน่วยชันสูตร ผู้อา่ นวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
เกณฑ์ภาระงานขั้นต่า่
คะแนน
คะแนน
(จ่านวนชั่วโมง /สัปดาห์)
(ระดับ 3)
(ระดับ 5)

ไม่นอ้ ยกว่า 25

41.67

50

10

16.67

20

35

58.34

70
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ตารางที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้านพฤติกรรมการ (30 คะแนน) ตามระดับความคาดหวังสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จ่าเป็นในการปฏิบัตงิ านส่าหรับ
ต่าแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (Competency Job Mapping)

8

9

10

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 มิถุนายน 25..... ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 25.....
ชื่อ – สกุล
หน่วย/คลินิก
ภาควิชา
ค่าชี้แจง ให้ท่านเลือกยุทธศาสตร์เชิงรุก อย่างน้อย 1 หัวข้อ
ล่าดับที่

โปรดท่า
ยุทธศาสตร์เชิงรุก
เครื่องหมาย

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

1.
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร Internship หรือ
Residency ของคณะ

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

3.
พัฒนา Life and career skill ให้กับนักศึกษา ด้วยการ
เข้าร่วมกิจกรรมและให้ค่าแนะน่า/สะท้อนคิด อย่าง
สร้างสรรค์ต่อกิจกรรมของนักศึกษา
4.



ยุทธศาสตร์ด้านวิจัย

5.

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ตีพิมพ์หรือน่าเสนอ ในทีประชุม
วิชาการ) และต้องเป็น PI เท่านั้น

หน่วยนับ

เป็นอาจารย์ผู้สอน
1 รางวัล
นับจากจ่านวนชัวโมง
ทีเต็มจากการ
ประเมินปกติและท่า
>5 ชัวโมงต่อสัปดาห์
1 ผลงาน

6.



7.



มีการลงทะเบียนโครงการวิจัยทีมีลักษณะเป็น R to R
(เฉพาะ PI) และผลงานวิจัยในปีทีประเมิน
จ่านวนบทความวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับ Q1 หรือ Q2 (ISI หรือ Scopus)
จ่านวนเงินทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ

1 ผลงานวิจัย

*8.



ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ

1 รางวัล

*9.



ได้รับอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

1 ผลงาน

1 ผลงาน
100,000 บาทขึ้นไป
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ล่าดับที่

โปรดท่า
ยุทธศาสตร์เชิงรุก
เครื่องหมาย

ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ

10.
จ่านวนโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมแก่
ชุมชนและสังคม

11.
การขึ้นโรงพยาบาลหรือศูนย์ใหม่ในคลินิกเฉพาะทาง
(เฉพาะนอกเวลา)

12.
ได้รับเชิญเป็น Invited speaker
(ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)

หน่วยนับ

1 โครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับ
3 ชัวโมงต่อสัปดาห์
1 ครั้ง

หมายเหตุ ข้อ *2 , *8 และ *9 หากท่านปฏิบัติงานส่าเร็จ ท่านจะได้รับคะแนนส่วนนี้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าท่านจะ
ไม่ได้เลือกยุทธศาสตร์เชิงรุกทั้ง 3 ข้อนี้ ตั้งแต่แรกทีกรอก TOR
ลงชื่อ
(

)
ผู้เสนอเกณฑ์ภาระงาน

ลงชื่อ
(

)
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 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

1.
*2.



3.



4.



ยุทธศาสตร์ด้านวิจัย

5.

ยุทธศาสตร์เชิงรุก
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร Internship หรือ
Residency ของคณะ
อาจารย์ได้รางวัลการเรียนการสอนในแบบ 21st รวม
Active Learning (จากหน่วยงานภายนอกคณะ)
พัฒนา Life and career skill ให้กับนักศึกษา ด้วย
การเข้าร่วมกิจกรรมและให้ค่าแนะน่า/สะท้อนคิด
อย่างสร้างสรรค์ต่อกิจกรรมของนักศึกษา
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ตีพิมพ์หรือน่าเสนอ ในที
ประชุมวิชาการ) และต้องเป็น PI เท่านั้น

หน่วยนับ
เป็นอาจารย์ผู้สอน
1 รางวัล
นับจากจ่านวนชัวโมง
ทีเต็มจากการ
ประเมินปกติและท่า
>5 ชัวโมงต่อสัปดาห์
1 ผลงาน

6.



7.



มีการลงทะเบียนโครงการวิจัยทีมีลักษณะเป็น R to R
(เฉพาะ PI) และผลงานวิจัยในปีทีประเมิน
จ่านวนบทความวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับ Q1 หรือ Q2 (ISI หรือ Scopus)
จ่านวนเงินทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ

*8.



ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ

1 รางวัล

*9.



ได้รับอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

1 ผลงาน

ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ

1 ผลงานวิจัย
1 ผลงาน
100,000 บาทขึ้นไป

13

ล่าดับที่
10.

โปรดท่า
เครื่องหมาย 


11.



12.



ยุทธศาสตร์เชิงรุก
จ่านวนโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมแก่
ชุมชนและสังคม
การขึ้นโรงพยาบาลหรือศูนย์ใหม่ในคลินิกเฉพาะทาง
(เฉพาะนอกเวลา)
ได้รับเชิญเป็น Invited speaker
(ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)

หน่วยนับ
1 โครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับ
3 ชัวโมงต่อสัปดาห์
1 ครั้ง

หมายเหตุ ข้อ *2 , *8 และ *9 หากท่านปฏิบัติงานส่าเร็จ ท่านจะได้รับคะแนนส่วนนี้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าท่านจะ
ไม่ได้เลือกยุทธศาสตร์เชิงรุกทั้ง 3 ข้อนี้ ตั้งแต่แรกทีกรอก TOR
ยังไม่ได้ด่าเนินการ เนื่องจาก

อยู่ในระหว่างด่าเนินการ

ด่าเนินการแล้วเสร็จ

ลงชื่อ
(

)
ผู้เสนอเกณฑ์ภาระงาน

ลงชื่อ
(

)
หัวหน้าภาควิชา
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เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้านผลงาน 70 คะแนน
1. ภาระงานการเรียนการสอน
1. ภาระงานสอนให้คิดภาระงานสอนในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก ทั้งนี้ให้จัดสรรภาระงานสอนให้เหมาะสมและเป็นไปตามมติของหน่วยหรือคลินิก นอกจากนั้นให้สอนหลักสูตรอื่น ๆ ภายในคณะฯ ก่อน
จึงจะรับภาระงานสอนภายนอกคณะฯ
2. การกรอกภาระงานสอนต้องกรอกตามประมวลรายวิชาและกาหนดแผนการสอน ที่ฝ่ายวิชาการได้รับจากผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา
ภาระงาน/สัปดาห์
แบบของการเรียน

หน่วยกิต

จน.ชม.ทีส่ อน

จน.ชม.ทางาน

ระยะเวลาทีค่ ิด

การสอน

(Credits)

ต่อสัปดาห์

ต่อสัปดาห์

(ภาคการศึกษา)

(Contact Hour)

(Working Hour)

หมายเหตุ

ปริญญาตรี

สาหรับงานสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ

บรรยาย

1) การสอนรายวิชาที่จะนามาคานวณภาระงานได้นั้นต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรของ

ปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือหลักสูตรของหน่วยงานอื่นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความ

ควบคุมสัมมนา

ดูจากเอกสารแนบภาระงานสอน

ร่วมมืออย่างเป็นทางการและผู้สอนไม่ได้รับค่าตอบแทนเท่านั้น

ควบคุมปัญหาพิเศษ

2) ปริมาณงานสอนคิดร่วมตั้งแต่เตรียมสอน สอน ตรวจการบ้าน ออกข้อสอบ คุมสอบ

ฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติ

ตรวจข้อสอบ และรายงานคะแนนลาดับขั้น ดังนั้น ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาจึงควรจัดตารางให้
ผู้ร่วมสอนมีส่วนร่วมในการไปช่วยคุมสอบด้วย เนื่องจากผู้ร่วมสอนได้จานวนภาระงาน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ตามตัวคูณไปแล้ว

บรรยาย

1

1

4.5

1

ปฏิบัติการ

1

2 -3

4.5 - 6.75

1

ปริญญาโท

3) ให้นาจานวนนักศึกษามาพิจารณาด้วยดังนี้
จานวนนักศึกษา

ตัวคูณ

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 คือจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละวิชา)

ปริญญาโท
การค้นคว้าอิสระ (แผน ข.)

4) การสอนร่วมหรือช่วยสอนให้คานวณภาระงานตามสัดส่วนจานวนคาบหรือชั่วโมงที่
3-6

3

4.5

1

วิทยานิพนธ์ ก(1)

36 - 48

3

4.5

4

วิทยานิพนธ์ ก(2)

12 - 18

3

4.5

2

ฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติ

คิดภาระงานตามจานวนชั่วโมงที่คุมการฝึกปฏิบัติหรือฝึกงานจริง คูณด้วย 2

สอนจริงต่อจานวนคาบหรือจานวนชั่วโมงโดยรวมทั้งหมดของรายวิชานั้น
5) การคิดภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้คิดเป็น 1.5 เท่าของระดับปริญญาตรี
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ภาระงาน/สัปดาห์
แบบของการเรียน
การสอน

หน่วยกิต จน.ชม.ที่สอน
(Credits)

ต่อสัปดาห์

จน.ชม.ทางาน ระยะเวลาที่คิด
ต่อสัปดาห์

หมายเหตุ

(ภาคการศึกษา)

(Contact Hour) (Working Hour)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง

6) การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ที่มีคณะกรรมการให้คิดภาระงานของอาจารย์แต่ละคน

บรรยาย

1

1

4.5

1

ปฏิบัติการ

1

2 -3

4.5 - 6.75

1

หลักสูตรวุฒิบัตรของสภาวิชาชีพ

โดยหารเฉลี่ยภาระรวมสาหรับแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
จน. กรรมการ
(คน)

สัดส่วนภาระงาน
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

4

0.7

0.10

วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ

3

4.5

1

วิทยานิพนธ์ ก(1)

3

4.5

4

วิทยานิพนธ์ ก(2)

3

4.5

2

ปริญญาเอก
บรรยาย

1

1

4.5

1

ปฏิบัติการ

1

2 -3

4.5 - 6.75

1

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

วิทยานิพนธ์
ปริญญาเอก

7) กรณีขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระยะเวลาในการนามาคิด
ภาระงานให้บวกเพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
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จำนวนชั่วโมงทำงำน

ลักษณะกิจกรรม
งานตาราและสื่อการสอน
1. เอกสารคาสอนเฉพาะบท

หมำยเหตุ

คิดภาระงาน 1 ชั่วโมงต่อการจัดทาเอกสาร 1 หน้า 1. จานวนชั่วโมงบรรยาย 1 ชั่วโมง มีเอกสารคาสอนระหว่าง 4-8 หน้า

2. เอกสารคาสอนทั้งเล่ม

2. จานวนชั่วโมงปฏิบัติและชั่วโมงฝึกปฏิบัติ ให้คิดภาระงานตามจานวนหน่วยกิต ในกรณีที่กระบวนวิชา
ปฏิบัติและกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติมีจานวนชั่วโมงสอน 2 หรือ 3 ชั่วโมง ต่อ 1 ชั่วโมงบรรยาย ให้จัดทา
เอกสารคาสอนได้ จานวน 4-8 หน้า ต่อจานวนชั่วโมงสอน 2 หรือ 3 ชั่วโมง นั้น และคิดภาระงานได้ 4
ชั่วโมง
ยกตัวอย่างเช่น นาย A สอนชั่วโมงบรรยาย จานวน 10 ชั่วโมง และสอนชั่วโมงปฏิบัติการ จานวน 9
ชั่วโมง (จานวน 3 ชั่วโมงปฏิบัติการ เท่ากับจานวน 1 ชั่วโมงบรรยาย) ดังนั้น นาย A จะได้ภาระงานการ
เตรียมเอกสารคาสอน ดังนี้
- เตรียมเอกสารคาสอนส่วนบรรยาย ไม่ควรเกิน 40-80 หน้า จะได้ภาระงาน 40 ชั่วโมง
- เตรียมเอกสารคาสอนส่วนปฏิบัติการ ไม่ควรเกิน 12-24 หน้า จะได้ภาระงาน 12 ชั่วโมง
3. กรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุง ให้คานวณเอกสารเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงของเอกสารเดิม โดยเอกสาร
1 หน้าคิดภาระงานได้ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ หลักการคานวณภาระงานการจัดทาเอกสารเช่นเดียวกับการจัดเตรียม
เอกสารใหม่และแนบเอกสารฉบับเดิมและฉบับใหม่เพื่อเสนอให้หัวหน้าภาคพิจารณา

3. ตารา

120 ชั่วโมง

4. ให้กรอกภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของการเรียนการสอนเท่านั้น
นับครั้งเดียวต่อเล่มเมื่อเสร็จสมบูรณ์

4. สื่อการสอนระบบ e-learning

100 ชั่วโมง

นับครั้งเดียวต่อรายวิชา

หมำยเหตุ เอกสารประกอบการสอนที่จะนามาคานวณภาระงานต้องมีการจัดทาในรูปแบบเอกสารเช่นเดียวกับเอกสารเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
และเอกสารประกอบการสอน Power point และสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ไม่สามารถนามาคานวณจานวนชั่วโมงภาระงานได้
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กรณีอื่น ๆ ของกำรเรียนกำรสอน
1. หากคณาจารย์ของคณะสัตวแพทย์ ไปปฏิบัติภาระงานการเรียนการสอนภายนอกคณะซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะเรียบร้อยแล้ว ให้คิดภาระงานเหมือนการเรียนการสอนภายในคณะ
2. การนับภาระงานในการเข้าร่วม Journal Club (ภายในคณะ) ให้นับตามที่ปฏิบัติงานจริง โดยระดับปริญญาตรียึดข้อมูลจากหน่วยวิจัย และระดับบัณฑิตศึกษายึดข้อมูลจากหน่วยบัณฑิตศึกษา

3. การเข้าฟังการนาเสนอผลงานวิจัย และการฟังการนาเสนอโครงร่าง (Proposal) ทั้งโปสเตอร์และประชุมวิชาการของนักศึกษาตามหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้นับตามที่ปฏิบัติจริง
โดยให้กรอกจานวนชั่วโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของการเรียนการสอน
หมำยเหตุ

หน้าที่ของผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา มีดังนี้
- การจัดทาเอกสาร มคอ.3 , 4 , 5 และ 6 ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
- การจัดทากาหนดการสอน
- การจัดทาค่าใช้จ่ายกระบวนวิชา
- การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมสอน
- การจัดทา (ร่าง) ค่าลาดับขั้นคะแนน (เกรด)
- ภาระงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชา
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กลุม่ ของกระบวนวิชาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2556 และ พ.ศ. 2558) สาหรับการคิดภาระงานสอน
เกณฑ์สรุปภาระงานสอนข้างต้นเป็นการกาหนดจากเนื้องานที่ปฏิบตั ิ ยึดภาระงานที่เกิดขึ้นจริง และเขียนชัดเจนในแผนการสอน โดยให้แต่ละหน่วย/คลินิกมีการประชุม
และเกลี่ยภาระงานสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบตั ิการและงานแต่ละหน่วย/คลินิกให้เท่าเทียมกัน

กลุม่
A ภาคบรรยาย

กระบวนวิชา

การคิดภาระงานสอน
ตัวคูณเท่ากับ 3

B

ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ

C

B1 ภาคบรรยาย
B2 ภาคปฏิบัติการ
ไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์

กลุม่
E

หมายเหตุ
นับภาระงานตามกาหนดการสอน

ให้นับตามทีป่ ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อกระบวนวิชา

นับภาระงานตามกาหนดการสอน

ตัวคูณเท่ากับ 3
ตัวคูณเท่ากับ 2
1. นับภาระงานตามกาหนดการสอน (VIPS 1-3)

C1 ไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ 1

D

การคิดภาระงานผู้รบั ผิดชอบกระบวนวิชา
ให้นับตามทีป่ ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อกระบวนวิชา

ให้นับตามทีป่ ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อกระบวนวิชา

C1-1 ภาคบรรยาย

ตัวคูณเท่ากับ 3

C1-2 กิจกรรมกลุ่ม

ตัวคูณเท่ากับ 2

2. ให้กรอกจานวนชั่วโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ
ของการเรียนการสอน

C2 ไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ 2-3

ตัวคูณเท่ากับ 2

การฝึกปฏิบัติภาคสนาม1 ,ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2 และ
การนิเทศนักศึกษา (สหกิจศึกษา)

นับตามทีป่ ฏิบัติงานจริง ทัง้ นี้ การนับภาระงานนอกเวลา ไม่มีภาระงานของผู้รบั ผิดชอบกระบวนวิชา เนือ่ งจากผู้รบั ผิดชอบกระบวน 1. นับภาระงานตามกาหนดการสอน
ราชการให้เป็นไปตามการคานวณภาระงานใน หมายเหตุ วิชาเป็นฝ่ายวิชาการ
ของภาระงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
2. ให้กรอกจานวนชั่วโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของ
การเรียนการสอน

กระบวนวิชา
คลินิกปฏิบัติเวียน, คลินิกปฏิบัต,ิ ปัญหาคลินิกปฏิบัติ
และการปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์

ให้นับตามทีป่ ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อกระบวนวิชา

การคิดภาระงานสอน

การคิดภาระงานผู้รบั ผิดชอบกระบวนวิชา

หมายเหตุ

1. ตัวคูณเท่ากับ 2 และคูณด้วยจานวนกลุ่มนักศึกษา

1. กระบวนวิชาคลินิกปฏิบัติเวียน คลินิกปฏิบัติ และการปฏิบัติงานทาง
สัตวแพทย์ ให้นับตามทีป่ ฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 15 ชั่วโมง

1. นับภาระงานตามกาหนดการสอน

2. การให้คาปรึกษากรณีศึกษา (Grand round) ให้นับ
จานวน 3 ชั่วโมงต่อ 1 กรณีศึกษา

2. กระบวนวิชาปัญหาคลินิกปฏิบัติ ให้นับตามทีป่ ฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 8 2. กระบวนวิชาคลินิกปฏิบัติเวียนให้เลือกกรอกในช่อง
ชั่วโมง
ปฏิบตั ิ

3. การเข้าฟังการนาเสนอ (Grand round) ให้นับตามที่
ปฏิบัติงานจริง

3. กระบวนวิชาคลินิกปฏิบัติ ให้เลือกในช่องฝึก
ปฏิบตั ิการ โดยให้คูณจานวนก่อนนาไปกรอกในระบบ
mis
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F

วิจัยทางสัตวแพทย์
F1 ภาคบรรยาย
F2 ภาคปฏิบัติการ

ตัวคูณเท่ากับ 3

ไม่มีภาระงานของผู้รบั ผิดชอบกระบวนวิชา เนือ่ งจากผู้รบั ผิดชอบกระบวน 1. ภาระงานผู้สอนภาคบรรยายให้กรอกในภาระงาน
วิชาเป็นฝ่ายวิจัย
การเรียนการสอน

1. กรณีศึกษา 1 กรณี ต้องมีอาจารย์ทปี่ รึกษาต่อ
โครงการ จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน

2. ภาระงานผู้สอนภาคปฏิบัติการให้กรอกจานวน
ชั่วโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของการเรียนการสอน
โดยระบุรหัสนักศึกษา

2. การคิดภาระงานให้คิดแบบเหมาจ่าย จานวน 45
ชั่วโมงต่อ 1 กรณีศึกษา

3. ให้กรอกภาระงานในปีการศึกษาทีน่ ักศึกษาชั้นปีที่ 6
ลงทะเบียน

3. สัดส่วนการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบให้
อาจารย์ทปี่ รึกษาทาข้อตกลงกันเอง และให้ระบุสัดส่วน
ลงในข้อเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา

4. ฝ่ายวิจัยส่งสรุปโครงการวิจัย โดยมีชื่อโครงการวิจัย
ชื่อนักศึกษาพร้อมรหัสนักศึกษา และสัดส่วนความ
รับผิดชอบของอาจารย์ทปี่ รึกษา

4. อาจารย์สามารถเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาหลักได้ไม่เกิน 2
โครงการ
G

ภาพลักษณ์ทางสัตวแพทย์

ตัวคูณเท่ากับ 1 และนับตามทีป่ ฏิบัติงานจริง

ให้นับตามทีป่ ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อกระบวนวิชา

H

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (GE)

1. นับภาระงานตามกาหนดการสอน
2. ให้กรอกจานวนชั่วโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของ
การเรียนการสอน

H1 ภาคบรรยาย

ตัวคูณเท่ากับ 3

ไม่มีภาระงานของผู้รบั ผิดชอบกระบวนวิชา เนือ่ งจากผู้รบั ผิดชอบกระบวน 1. นับภาระงานตามกาหนดการสอน
วิชาเป็นฝ่ายวิชาการ
2. หากเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา สามารถเลือกกรอก
ภาระงานในหัวข้อการเรียนการสอนหรือพัฒนานักศึกษา

H2 ภาคปฏิบัติการ

นับตามทีป่ ฏิบัติงานจริงได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมง

3. หากไม่เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา ให้เลือกกรอกภาระ
งานในหัวข้อพัฒนานักศึกษาเท่านัน้
4. หากปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ตัวคูณเท่ากับ 2

หมายเหตุ เอกสารประกอบการสอนทีจ่ ะนามาคานวณภาระงานต้องมีการจัดทาในรูปแบบเอกสารเช่นเดียวกับเอกสารเพือ่ การขอตาแหน่งทางวิชาการ
และเอกสารประกอบการสอน Power point ไม่สามารถนามาคานวณจานวนชั่วโมงภาระงานได้

20

กรณีอื่น ๆ ของการเรียนการสอน
1. หากคณาจารย์ของคณะสัตวแพทย์ ไปปฏิบตั ิภาระงานการเรียนการสอนภายนอกคณะซึ่งได้รบั อนุญาตจากคณะเรียบร้อยแล้ว ให้คิดภาระงานเหมือนการเรียนการสอนภายในคณะ
2. การนับภาระงานในการเข้าร่วม Journal Club (ภายในคณะ) ให้นับตามที่ปฏิบตั ิงานจริง โดยระดับปริญญาตรียึดข้อมูลจากหน่วยวิจัย และระดับบัณฑิตศึกษายึดข้อมูลจากหน่วยบัณฑิตศึกษา

3. การเข้าฟังการนาเสนอผลงานวิจัย และการฟังการนาเสนอโครงร่าง (Proposal) ทัง้ โปสเตอร์และประชุมวิชาการของนักศึกษาตามหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้นับตามทีป่ ฏิบัติจริง
โดยให้กรอกจานวนชั่วโมงภาระงานในหัวข้ออืน่ ๆ ของการเรียนการสอน
4. การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบโครงร่างงานวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา และการสอบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้านบัณฑิตศึกษา ให้นับภาระงาน
15 ชั่วโมง/ครั้ง โดยให้กรอกในภาระงานการเรียนการสอน หัวข้ออืน่ ๆ
5. ผู้ประสานงานหน่วยหรือคลินิก ให้นับภาระงานตามทีป่ ฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยให้กรอกในภาระงานบริหารงานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6. จานวนชั่วโมงของผู้สอนในโปรแกรม Intern Ship ให้นาภาระงานไปกรอกในหัวข้ออืน่ ๆ ของการเรียนการสอนตามทีป่ ฏิบัติงานจริง
7. การให้คาปรึกษากรณีศึกษา (Grand round) ให้นับจานวน 3 ชั่วโมงคือ 1 กรณีศึกษา และการเข้าฟังการนาเสนอ (Grand round) ให้นับตามทีป่ ฏิบัติงานจริง
8. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น flipped classroom ให้นับภาระงานของผู้รว่ มสอนโดยคิดภาระงานคูณ 2
หมายเหตุ

หน้าทีข่ องผู้รบั ผิดชอบกระบวนวิชา มีดังนี้
- การจัดทาเอกสาร มคอ.3 , 4 , 5 และ 6 ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
- การจัดทากาหนดการสอน
- การจัดทาค่าใช้จ่ายกระบวนวิชา
- การติดต่อประสานงานกับผู้รว่ มสอน
- การจัดทา (ร่าง) ค่าลาดับขัน้ คะแนน (เกรด)
- ภาระงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนวิชา
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2. ภาระงานวิจัย (นับเฉพาะงานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนวิจัยกับมหาวิทยาลัยแล้ว ) และงานวิชาการอื่น
การคิดภาระงานวิจัยเพื่อน่ามาคิดเป็นภาระงานขั้นต่่านั้นก่าหนด ดังนี้
1) พิจารณาจากจานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยคิดจากเงินงบประมาณงานวิจัยทุก 10,000 บาท ให้คิดชั่วโมงการทางานเท่ากับ
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยงบประมาณวิจัยที่เกินกว่านี้ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ เพื่อคิดเป็นชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์
* ให้น่าลักษณะโครงการวิจัยมาพิจารณา โดยก่าหนดเป็นดรรชนีที่น่าไปคูณ ดังนี้
- โครงการวิจัยดาเนินการผู้เดียว

คูณด้วย 1

- โครงการวิจัยดาเนินการร่วมกับผู้อื่น (สาขาเดียวกัน)

คูณด้วย 1

- โครงการวิจัยสหสาขาวิชาภายในประเทศ

คูณด้วย 1

- โครงการวิจัยร่วมมือกับนานาชาติดาเนินการผู้เดียว

คูณด้วย 1

- โครงการวิจัยร่วมมือกับนานาชาติดาเนินการแบบสหสาขาวิชา

คูณด้วย 1

- โครงการวิจัยร่วมมือกับภาคเอกชนดาเนินการแบบสหสาขาวิชา

คูณด้วย 1

2. การคิดภาระงาน ตีพิมพ์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความทางวิชาการ และการนาเสนอผลงานวิจัยผลงาน 1 เรื่อง ให้คิดเป็นภาระงานโดยจาแนก ดังนี้
ภาระงาน
1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ (ตามสัดส่วน)

จ่านวนชั่วโมง/สัปดาห์

1.1 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น scopus

14 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.2 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

5 ชั่วโมง/สัปดาห์

2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ตามสัดส่วน)
2.1 การตีพิมพ์วารสารในฐานข้อมูล Thai Jounal Citation Index (TCI)

7 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม (ให้เฉพาะคนที่ไปนาเสนอ)
- ระดับนานาชาติ

7 ชั่วโมง/สัปดาห์

- ระดับชาติ

5 ชั่วโมง/สัปดาห์

4. งานสร้างสรรค์
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งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ สถาปัตยกรรม และอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยผลงานด้านศิลปะ
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรม งานออกแบบ ศิลปะการแสดงและวรรรศิลป์
4.1 นาเสนอผลงานสร้างสรรค์
- ระดับนานาชาติ

14 ชั่วโมง/สัปดาห์

- ระดับชาติ

10 ชั่วโมง/สัปดาห์

- ระดับท้องถิ่น

5 ชั่วโมง/สัปดาห์

โดยมีคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมของผลงานด้วย
4.2 ผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรม

10 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรม : เป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการเชิดชู รวมถึงผลงานที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจาส่วนงาน
5. หนังสือ

14 ชั่วโมง/สัปดาห์

หมายเหตุ
1. หากเงินงบประมาณวิจัยน้อยกว่า 50,000 บาท ให้นาไปกรอกในช่องงานวิชาการอื่น โดยให้กรอกชื่อโครงการ และงบประมาณด้วย
2. ผู้วิจัยหลัก (PI) มีหน้าที่ทาข้อตกลงสัดส่วนของผลงานตีพิมพ์และกรอกข้อมูลลงในระบบ MIS เพื่อผู้ร่วมตีพิมพ์สามารถนาไปนับภาระงานได้
3. ผลงานวิจัยที่ขอขยายระยะเวลาให้นับภาระงานจานวนชั่วโมงได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ขอขยายเวลาได้ 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน)
เช่น งบประมาณวิจัย 50,000 บาท ได้ภาระงาน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ จะขอขยายเวลาจะได้ไม่เกิน 2.5 ชั่วโมง/สัปดาห์
4. การนาเสนอผลงานวิจัย จะนาเสนอได้เรื่องละ 1 ครั้ง และสามารถนาผลงานไปตีพิมพ์และนับภาระงานได้
5. งานวิจัยเพื่อขอรับปริญญา(กรณีของคณาจารย์ที่ไม่ลาศึกษาต่อ) ไม่นามาคิดภาระงานให้
6. ภาระงานการเขียน Proposal มีหลักฐานการ submit และแสดงต่อหัวหน้าภาค ให้นับภาระงาน 10 ชั่วโมง/เรื่อง และนับครั้งเดียว
7. โครงการวิจัยที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานให้ Pi เป็นคนเขียน proposalและแบบฟอร์มรับรองภาระงานวิจัย (แบบ ร.1) ผ่านหัวหน้าภาคไปยังคณะกรรมการวิจัยเป็นผู้พิจารณา
จานวนชั่วโมง เพื่อแปลงเป็นงบประมาณ (ยังไม่ได้ข้อสรุป)
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ฐานข้อมูลรายชื่อของวารสารทางวิชาการที่ใช้สาหรับการเผยแพร่บทความวิจัยตามประกาศ ก.พ.อ. และระเบียบ ก.ก.อ.
1. ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ใช้สาหรับการเผยแพร่บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็น full manuscript
และกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) เว็บไซต์:http//202.28.249.155/cmujournals/info.aspx
2. ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการสากฃ
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, สาหรับวารสาร
ระดับชาติใช้ฐานข้อมูล TCI , สกว.และสกอ. นั้น
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3. ภาระงานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 ภาระงานบริการวิชาการ
ลักษณะกิจกรรม
เวลาปฏิบัติงานจริง
ชั่วโมงทางาน
1. โครงการบริการวิชาการ
พิจารณาจากสัดส่วนความรับผิดชอบ และ
งบประมาณต่อ 6 เดือน

หมายเหตุ

< 20,000
20,000 - 40,000
40,001 - 60,000
60,001 - 80,000
> 80,000
2. วิทยากรบรรยาย
3. วิทยากรปฏิบัติการ
4. การตรวจวินิจฉัยพร้อมคาแนะนา

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ครั้ง

1.5
3
4.5
6
7.5
3
1.5
ตามที่ปฏิบัติงานจริงแต่ไม่
เกิน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

5. การให้คาแนะนาปรึกษา

1 ครั้ง

ตามที่ปฏิบัติงานจริง

รวมถึงการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาใน
กระบวนวิชาวิจัยทางสัตวแพทย์ (กรณีไม่ได้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)

6. การเป็นผู้จัดประชุมหรือสัมมนาทางบริการวิชาการ

1 ครั้ง

ตามที่ปฏิบัติงานจริง

โดยอ้างอิงจากบันทึกรายงานการประชุมและ
กาหนดการสัมมนา

7. บทความทางวิชาการ / กรณีศึกษา ถ้าได้รับการ
ตีพิมพ์ในสื่อเผยแพร่อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวารสารทาง
วิชาการ

1 เรื่อง / ชิ้น
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8. การเป็นผู้ตรวจสอบงานผลงานทางวิชาการ
8.1 นิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript)
8.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Report) หรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
8.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
8.4 แบบเสนอโครงร่างงานวิจัย (Proposal)
8.4.1 ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
8.4.2 ระดับชาติ
8.5 แบบอ่านบทคัดย่อ (Abstract)
9. การนิเทศนักเรียน/นักศึกษา นอกหลักสูตรเข้าศึกษา
หรือฝึกทักษะ
10. อื่นๆ

ภาษาไทย 1 เรื่อง
ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง
ภาษาไทย 1 เรื่อง
ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง
ภาษาไทย 1 เรื่อง
ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง

10
15
5
10
3
5

ภาษาไทย 1 เรื่อง
ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง
ภาษาไทย 1 เรื่อง
ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง
ภาษาไทย 1 เรื่อง
ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง
1 ครั้ง

3
5
10
15
3
5
ตามที่ปฏิบัติงานจริง

ตามความเหมาะสม

ตามที่ปฏิบัติงานจริง แต่
ไม่เกิน 7 ชั่วโมง/สัปดาห์
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หมายเหตุ
1. การคิดจานวนชั่วโมงที่เกี่ยวข้องกับวารสาร Veterinary integrative Sciences ให้กรอกในภาระงาน
ดังนี้ สาหรับสายวิชาการให้กรอกในหัวข้ออื่น ๆ ของภาระงานบริการวิชาการ และสาหรับสายปฏิบัติการให้กรอก
ในหัวข้องานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยกรอกจานวนชั่วโมง ดังนี้
1.1 หัวหน้ากองบรรณาธิการ จานวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.2 บรรณาธิการจัดการในแต่ละเรื่อง จานวน 15 ชั่วโมงต่อเรื่อง
1.3 งานจัดทา artwork จานวน 3 ชั่วโมงต่อเรื่อง (เหมารวมไม่ว่าจะแก้ไขกี่ครั้ง)
1.4 งานตรวจต้นฉบับ จานวน 5 ชั่วโมงต่อเรื่อง (เหมารวมไม่ว่าจะตรวจกี่รอบ)
1.5 งานตรวจเอกสารอ้างอิง จานวน 1 ชั่วโมงต่อเรื่อง
1.6 งานจัดการ web และระบบการ submission online จานวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.7 งานอื่น ๆ ให้ขอตามจริง โดยให้หัวหน้ากองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณา
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3.2 ภาระงานพัฒนานักศึกษา
ลักษณะงาน
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ/ชมรมนักศึกษา
2. ที่ปรึกษาทั่วไปและแนะนานักศึกษาด้าน
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
นั3.กทีศึ่ปกรึษาระดั
บบัณฑิตาโครงการกิ
ศึกษา
กษาและแนะน
จกรรมเสริม
หลักสูตรระยะสั้นของนักศึกษาและองค์การ
นักศึกษา
4. ร่วมกิจกรรมชมรมและโครงการพัฒนา
นักศึกษาของคณะ

จานวนชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์

หมายเหตุ

ตามที่ปฏิบัติจริงแต่ไม่เกิน 2
ชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์

5. เป็นผู้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. อื่น ๆ
หมายเหตุ
1. เวลาราชการให้คิดภาระงานตามที่ปฏิบัติจริง แต่ไม่เกิน 7 ชั่วโมง
2. นอกเวลาราชการ
2.1 วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้คิดภาระงานที่ปฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 7 ชั่วโมง คิดภาระงานคูณ 2
2.2 เวลากลางคืนให้คิดภาระงานที่ปฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คิดภาระงานคูณ 2
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3.3 ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะงาน
งานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีและดาเนินการโดยคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย

จานวนชั่วโมงทางาน/สัปดาห์
ตามที่ปฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

29
4 งำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมำยทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ตำแหน่ง
งำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมำย
1. การเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ / มหาวิทยาลัย / หน่วยราชการอื่นๆ (ได้รับอนุญาตจากคณะ)
2. กรรมการตาแหน่งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
3. การประชุมภาควิชา คณะกรรมการหรือการประชุมอื่น ๆ
4. การเปิดเอกสารทาง e-Document และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ

จำนวนชั่วโมงทำงำน/สัปดำห์

ระยะเวลำทีค่ ิด

ตามที่ปฏิบัติงานจริง
คูณ 3 / ครั้ง
ตามที่ปฏิบัติงานจริง
0.5 ชั่วโมง / สัปดาห์

5. การเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ
6. การกรอก TOR และ JA
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. อาจารย์ประจาหลักสูตร
งำนบริหำร
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดี/ คณบดี / ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก
3. ผู้ช่วยอธิการบดี/ รองคณบดี/ รองผู้อานวยการสถาบัน/สานัก/ ผู้อานวยการศูนย์สัตวแพทย์เอเชียแปซิฟิกและอาหารปลอดภัย / ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ปฏิบัติงานจริง
ไม่เกิน 7 ชั่วโมง / รอบการประเมิน
ตามที่ปฏิบัติงานจริง
ตามที่ปฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
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ตามวาระดารงตาแหน่ง
ตามวาระดารงตาแหน่ง
ตามวาระดารงตาแหน่ง

4. ผู้ช่วยคณบดี/ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก/ ผู้อานวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์
5. รองผู้อานวยการศูนย์ VPH-CAP / ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน / ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ / รองผู้อานวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์
6. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชา

15
10
10

ตามวาระดารงตาแหน่ง
ตามวาระดารงตาแหน่ง
ตามวาระดารงตาแหน่ง

7. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจาสาขาวิชา

10

ตามวาระดารงตาแหน่ง

35
30

หมำยเหตุ ในกรณีที่ได้คะแนนเต็ม 5 และจานวนชั่วโมงเกิน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ คณะกรรมการตามระเบียบจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานจากจานวนชั่วโมงใน JA ที่ท่านกรอกจากข้อ 1 ของงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

