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ขอกําหนดภาระงาน (Working Hour) ของอาจารย คณะแพทยศาสตร 
1. คณะแพทยศาสตรกําหนดขอตกลงสําหรับการไดรับเงินสมนาคุณอาจารย โดยพิจารณาจากภาระงาน(Working Hour)  โดยมีขอตกลง

ดังนี้ 

1.1   จะตองปฏิบัติงานในคณะครบ 20 วัน/เดือน รวมวันเสาร – อาทิตย – วันหยุดราชการที่ตอเนื่อง 

1.2   กําหนด working hour เปน 100 ชม./เดือน  

        (ในกรณีที่ไมครบ 100 ชม.ตามกําหนด จะจายเงินสมนาคุณเพียงรอยละ 70 ของเงินสมนาคุณที่ไดรับในเดือนนั้น) 

2. Working Hour หมายถึง ชม.ทํางานที่ไดรับมอบหมาย และ/หรือ ที่สามารถตรวจสอบได โดยกําหนด 1 วันราชการ = 7 ชม.ทํางาน เปน

มาตรฐานกลาง โดยมีหลักการคิดจํานวนชั่วโมงการทํางานตอเดือน คือ 1 เดือนมี 30 วัน เปนวันเสาร-อาทิตย 8 วัน   คงเหลือวันทํางาน 

22 วัน แตละวันทํางานวันละ 7 ชม. รวมทํางาน 154 ชม./เดือน หนวยที่เล็กที่สุด ที่นํามาคํานวณคือ 15 นาที 

3. การนับวันปฏิบัติงานในคณะ สามารถนับวันไดเมื่อปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 ชม.ในเวลาราชการ 
4. การสงเอกสารเพื่อขอเบิกจายเงินสมนาคุณอาจารย กําหนดใหสงเอกสารเบิกจายยอนหลังไดไมเกิน 2 เดือน หากพน

กําหนดนี้ ถือวาไมประสงคจะเบิกเงินสมนาคุณอาจารย 
 ขอกําหนดภาระงาน 

1. ภาระงานที่นับ Working Hour 
ดาน รายการ การนับ Working Hour นับวัน

ปฏิบัติงาน นับ ชม.ที่
ปฏิบัติงานจริง 

นับตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ดานการเรียน 
การสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สอนบรรยาย (Lecture) 

       1.1   ในคณะ 

       1.2   นอกคณะ  

 

 

 

 

 - 1 ชม. = 3 (สอน 1 ชม., เตรียมสอน 2 ชม.) 

  

 

 
 

2. การสอน Team teaching    

3. สอนรูปแบบอื่นๆ (case study, small 

group discussion, ward round ทุกชนิด, 

สอนพชท./พจบ. ที่ OPD 

   

4. การนิเทศนักศึกษา/ดูแลควบคุมการฝก

ปฏิบัติงาน 

   

5. การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/ควบคุม

วิทยานิพนธของนศ. ป.โท / ป.เอก / พชท. /

พจบ. / fellow ที่มีงานวิจัย และบุคลากร 

        5.1   ในคณะ 

        5.2   นอกคณะหรือตางประเทศ 

 

 

 

 
 

(ระบุชื่อผูขอคําปรึกษา)  

 

 

 
 

6. การเปนกรรมการสอบของพชท./พจบ. และ

fellow ที่มีงานวิจัย 

   

7. การเปนอาจารยพิเศษนอกคณะ    

8. การนําเสนอ QA 

8.1  การนําเสนอ 

        8.2   การเตรียมนําเสนอ 

 

 
 

 

 

- คิด 5 ชม./ครั้ง 
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ดาน รายการ การนับ Working Hour นับวัน
ปฏิบัติงาน นับ ชม.ที่

ปฏิบัติงานจริง 
นับตามเงื่อนไขที่กําหนด 

หมายเหตุ ขอ 9 

    – 12 ในกรณี

ทํางานนอก

คณะ นับได

เฉพาะชม.ตาม

เงื่อนไขที่กําหนด 

และนับวัน

ปฏิบัติงานไมได 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. การตรวจขอสอบ MEQ’s Essay   - 2 นาที/หนา  

10. การตรวจรายงาน นศพ.   - 1 ชม./ฉบับ  

11. การเปนบรรณาธิการหนังสือ   - 5 นาที/หนา (รวม reference)  

12. การออกขอสอบ 

12.1  MCQ’s, Slide spot diagnosis 

พรอมคําเฉลย  

12.2  OSCE’s, Essay, Key featured 

MEQ’s อยางนอย 2 คําถาม, Short 

answer พรอมคําเฉลย  

12.3  MEQ’s, Open book พรอมคําเฉลย 

  

 - 30 นาที/ขอ 

   

 - 2 ชม./ขอ 

 

   

 - 2 ชม./ขอ 

 

13. การเขียนบทความ หนังสือ เอกสาร   - 30 นาทีตอหนา ไมเกิน 30 ชม./เดือน  

14. การตรวจเวชระเบียนผูปวย (โดยกรรมการ 

QA เวชระเบียน) 

 (ปรับใหม 23 มีค.54) 

1.ผูปวยนอก 15 นาที/ฉบับ                      

(ตามเกณฑองคกรแพทย) 

2.ผูปวยใน 60 นาที/ฉบับ                        

(ตามเกณฑองคกรแพทยและสปสช.) 

 

15. Virtual Classroom     1. ระยะจัดทํา ใหผานการพิจารณาจํานวน   

Working hour จากงานแพทยศาสตรศึกษา 

   2. เวลาโตตอบกับผูเรียน นับเวลาตามจริง 

 

16. เขียน Scenario ใหม (ระบุ block และเรื่อง 

PBL ดวย) 

  - 1 เรื่อง = 5 ชม.  

ดานกิจการ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ภาระงานดานกิจการนศ.  

17.1 ที่ปรึกษา เชน ชมรม /กลุมกิจกรรม /   

        ชั้นป / โครงการ 

17.2 กรรมการ เชน กิจการนศ. / สัมภาษณ 

 17.3 กรรมการสอบสัมภาษณคัดเลือก       

         นศพ. 

  

 

 

 

 

(จํานวนชม.ปฏิบัติงานจริง X 2) 

 

18. การเขารวมกิจกรรมที่จัดโดยฝายกิจการ 
       นศ.ทุกชนิด ไดแก ดานสงเสริมวัฒนธรรม /  

       กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  / กิจกรรมเสริม 

       หลักสูตร / กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ /    

       กิจกรรมพัฒนานศ.และเสริมสรางองคกร     

       ชั้นป 
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ดาน รายการ การนับ Working Hour นับวัน
ปฏิบัติงาน นับ ชม.ที่

ปฏิบัติงานจริง 
นับตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ดานบริหาร 19. การคิดภาระงานของผูบริหาร 
19.1 คณบดี/ผอ.รพ. 

19.2 รองคณบดี/หัวหนาภาควิชา 

             

              19.3 ผูชวยคณบดี/รองหัวหนาภาควิชา 

  

 - คิดภาระงาน 100% 

 - คิดภาระงานบริหารไมเกิน 40% หรือเขียน    

    Actual hour 

 - เขียน Actual hour 

 

 
 

20. การประชุมหรือปฏิบัติงานนอกคณะ 

20.1 การประชุมดานบริหารทุกกรณีที่     

คณะหรือภาควิชามอบหมาย หรือเปน

ตัวแทนคณะ หรือภาควิชา หรือใน

ฐานะตําแหนงบริหาร 

20.2 การประชุมราชวิทยาลัย/สมาคม       

                    วิชาชีพที่เปนงานบริหาร 

20.3 การประชุมหรือการปฏิบัติงานที่      

       เกี่ยวของกับแพทยศาสตรศึกษา/ 

       กิจการนศ. โดยความเห็นชอบของ 

       รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา   

       หรือรองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา 

20.4 การประชุมเกี่ยวกับการบริหารดาน  

        วิจัยในภาพรวมของคณะ/ภาควิชา   

        โดยความเห็นชอบของรองคณบดี     

        ฝายวิจัยหรือหัวหนาภาควิชา 

               20.5 การเดินทางไปเยี่ยมสถาบันตางๆ  

                       ในตางประเทศ เพื่อสัมภาษณ 

                       นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน 

                       หลักสูตรของคณะ หรือ การไป           

                       ประชุมในฐานะผูอํานวยการสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ไมเกิน 5 วันตอเดือน ยกเวนกรณีเดินทางใน

ฐานะตัวแทนคณบดี/รองคณบดี 

(สูงสุดไมเกิน 7 ชม./วัน รวมเวลาเดินทาง) 

 

 

 

 
 - ประชุมสราง scenario ใหมพรอม guideline 

    นับจํานวนชม.ประชุมจริง  แตไมเกินเรื่องละ 

    12 ชม 

 -  ประชุมปรับ scenario และ guideline เดิม 

    นับจํานวนชม.ประชุมจริง  แตไมเกินเรื่องละ 

    6 ชม 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ดานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

21. ภาระงานดานวิจัยทุกภาควิชา  1. ใหคิดสูงสุดไดไมเกินรอยละ 40/เดือน 

ยกเวนพยาธิวิทยาและชีวเวชศาสตร   

ใหคิดไดสูงสุดรอยละ 60/เดือน หากเกิน

จากที่กําหนดใหเสนอรองคณบดีฝาย

วิจัยและนวัตกรรม และคณบดี  

        พิจารณาเปนรายๆ 

 

 

2. ใหที่ประชุมภาควิชาพิจารณากําหนด
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ดาน รายการ การนับ Working Hour นับวัน
ปฏิบัติงาน นับ ชม.ที่

ปฏิบัติงานจริง 
นับตามเงื่อนไขที่กําหนด 

เกณฑเหมาเวลาเปนชม. เชน  รอยละ   

        ...............ของจํานวนชม.ทั้งหมดของ 

        วันราชการ เปนเวลา.......เดือน     แลว  

         ใหรายงานโครงการวิจัยพรอมจํานวน 

        รอยละเวลาเหมาใหคณบดีทราบ 

3. ตองลงทะเบียนโครงการวิจัยที่หนวย

สงเสริมฯ 

4. ใหเขียนรายงานความกาวหนาทุก 3 

เดือน สงภาควิชา และทุก 6 เดือน สง

คณะ ผานภาควิชา 

22. พิจารณาโครงการวิจัยดานเนื้อหาหรือ
ระบาดวิทยา  

 - 2 ชม./โครงการ 

 

 

23. พิจารณาโครงการวิจัยดานจริยธรรมการ
วิจัยในคน 

   - 2 ชม./โครงการ  

ดานบริการ
วิชาการ 
 

24. อนุกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ในการอานผลงานทางวิชาการของผูขอเขา

สูตําแหนงทางวิชาการ 

    1.  ตําแหนง ผศ. คิด 2 ชม./ ผูขอ 1 คน 

   2.  ตําแหนง รศ. คิด 3 ชม. / ผูขอ 1 คน 

 

25. reviewer ศึกษาเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ

กับยา ซึ่งไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

  - คิด 4 ชม. / ยา 1 รายการ (ยา 1 รายการ มี 

reviewer 3 ทาน และอยางนอยสง 3 paper) 

 

26. การเปนวิทยากร    

27. การสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย 
HACC ภาคใต 

27.1 การเปนวิทยากร 

27.2 การเปนที่ปรึกษาในการเขาเยี่ยม

ประเมินโรงพยาบาล 

 

 

 
 

(เพิ่มเติม 14 กพ.54) 

 

 - เฉล่ีย 1-2 วัน /คน/เดือน 

    หรือ 12-16 วัน/คน/ป  

 

 

 

 
 

28. การออกใหบริการทางการแพทยแกชุมชน 

28.1 กรณีเปน primary project ของคณะ 

28.2 กรณีอื่น เชน ไปในนามของราช

วิทยาลัย 

 

 
 

  

 
 

29. การเขารวมประชุมวิชาการ 
29.1 ในคณะ/มหาวิทยาลัย 

29.2 นอกมหาวิทยาลัย (ที่จัดโดย

บุคคลภายนอก) 
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ดาน รายการ การนับ Working Hour นับวัน
ปฏิบัติงาน นับ ชม.ที่

ปฏิบัติงานจริง 
นับตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ดานบริการ
รักษาพยาบาล 

30. การออก OPD / ดูคนไขบน Ward / ผาตัด    

31. การอยูเวร on call    

 32. การผาตัดนอกเวลาราชการ (OT สีเหลือง)   - เปนการผาตัดนอกเวลาราชการ ที่ไม

สามารถผาตัดไดทันในเวลาราชการ และ

ผูปวยไมตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียม

แพทย 

 

ดานอื่นๆ 33. การติดตามงานในนามของคณะกรรมการ 
ของมหาวิทยาลัย 

   

 34. กรณีตามเสด็จ เชน หนวยแพทยเคลื่อนที่    

 
2. ภาระงานที่ไมนับ Working Hour 

ดาน งานที่ไมคิดเปน Working Hour 
ดานบริการรักษาพยาบาล 1. การปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ  

2. การผาตัดนอกเวลาราชการ (OT สีฟา)  เปนการผาตัดนอกเวลาราชการ ที่ set ผาตัดกลุมผูปวยที่นัด  

               ไวแนนอน ลวงหนา และผูปวยสามารถรับผิดชอบคาใชจายไดทั้งหมด รวมถึงคาธรรมเนียมแพทย 

ดานบริการวิชาการ 
 

3. การประชุมเกี่ยวกับโครงการวิจัย เนื่องจากไดคิดเหมาภาระงานไวแลว 

4. การประชุมหรือปฏิบัติงานอื่นๆ         

       ( ขอ 3 – 4  ไมสามารถนับเปนวันปฏิบัติงานดวย) 

หมายเหตุ     ขอที่เปนตัวหนา เปนขอที่แกไข ในการประชุมหัวหนาภาค วันที่ 4 พ.ย.48  


