- ร่าง เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
-----------------------------------------เกณฑ์ การคิ ดภาระงานบุ คลากรสายวิช าการตามประเภทภาระงาน (Track) คิ ดเป็ น ภาระงานร้อ ยละ ๖๐
เท่ากับ ๓๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ และผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพและผลผลิตงานเป็นร้อยละ ๒๐ เท่ากับ 20 คะแนน ดังนี้
ภาระงาน (ร้อยละและชั่วโมง)
ประเภทภาระงาน
(Track)
๑. กลุ่มผู้ที่อายุงานไม่เกิน ๓ ปี

สอน

๔๐
(๑๔ ชม.)
๒. กลุ่มผู้ที่อายุงานมากกว่า ๓ ปี ประกอบด้วย
๒.๑ เน้นการสอน
๖๐
(๒๑ ชม.)
๒.๒ เน้นการวิจัยและงาน
๓๐
วิชาการอื่น
(๑๐.๕ ชม.)
๒.๓ เน้นการบริการวิชาการ
๓๐
(๑๐.๕ ชม.)

วิจัยและงาน
วิชาการอื่น

บริการวิชาการ

๓๐
(๑๐.๕ ชม.)

๒๐
(๗ ชม.)

๓๐
(๑๐.๕ ชม.)
๖๐
(๒๑ ชม.)
๖๐
(๒๑ ชม.)

ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และงานอื่น ๆ
๑๐
(๓.๕ ชม.)

๑๐
(๓.๕ ชม.)
๑๐
(๓.๕ ชม.)
๑๐
(๓.๕ ชม.)

หมายเหตุ ภาระงานส่วนที่เกินจากภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงาน
ทานุ บ ารุงศิ ลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่ นๆ ของประเภทภาระงาน (Track) ทั้ ง ๒ กลุ่ ม สามารถน าไปนั บรวมในแต่ละ
ภาระงานที่มีร้อยละหรือชั่วโมงทาการที่น้อยกว่าที่กาหนดได้ แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของร้อยละหรือชั่วโมงทาการที่กาหนด
ของภาระงานนั้น
การถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (ง) ของกลุ่มประเภทภาระงานตามข้อ ๗ (๒) ให้ถือปฏิบัติได้เฉพาะ ๒ ปีการประเมิน
หลังประกาศนี้มีผลบังคับใช้ จากนั้นการคานวณภาระงาน ตามข้อ ๗ (๒) ภาระงานส่วนเกินของส่วนภาระงานที่เน้น ข้อ ๗
(๒) (๒.๑) (๒.๒) (๒.๓) สามารถนาไปนับรวมในแต่ละภาระงานส่วนอื่นที่มีร้อยละหรือชั่วโมงทาการที่น้อยกว่ากาหนดนั้น ๆ
ได้ แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของร้อยละหรือชั่วโมงทาการที่กาหนดของภาระงานนั้นเท่านั้น

๑/๑๑

คุณภาพและผลผลิตงานตามภาระงาน (ร้อยละและคะแนน)
ประเภทภาระงาน
ทานุบารุง
วิจัยและงาน บริการวิชาการ
(Track)
สอน
ศิลปวัฒนธรรม
วิชาการอื่น
และงานอื่น ๆ
๑. กลุ่มผู้ที่อายุงานไม่เกิน ๓ ปี
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
(๘ คะแนน)
(๖ คะแนน)
(๔ คะแนน)
(๒ คะแนน)
๒. กลุ่มผู้ทอี่ ายุงานมากกว่า ๓ ปี ประกอบด้วย
๒.๑ เน้นการสอน
๖๐
๓๐
๑๐
(๑๒ คะแนน) (๖ คะแนน)
(๒ คะแนน)
๒.๒ เน้นการวิจัยและงาน
๓๐
๖๐
๑๐
วิชาการอื่น
(๖ คะแนน) (๑๒ คะแนน)
(๒ คะแนน)
๒.๓ เน้นการบริการวิชาการ
๓๐
๖๐
๑๐
(๖ คะแนน)
(๑๒ คะแนน)
(๒ คะแนน)

๒/๑๑

การกาหนดนาหนักคะแนนของผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพและผลผลิตงาน
ที่
ตัวชีวัด/เกณฑ์การประเมิน
คะแนน หมายเหตุ
๑ ภาระงานสอน
๑.๑ ผลส าเร็ จ ของงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/ต ารา/หนั งสื อ /
หนังสือ Book Chapter/กรณีศึกษา
๑.๑.๑ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน/ ตารา/หนังสือ /หนังสือ Book ๒๐๐
Chapter/กรณี ศึ ก ษา ที่ ได้ รั บ การประเมิ น ผ่ านเกณฑ์ โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ค ณะ/
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และได้รับการเผยแพร่ (ใช้ได้ ๖ รอบการประเมิน/รายวิชา)
๑.๑.๒ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน/ ตารา/หนังสือ/ หนังสือ Book ๕๐๐
Chapter/กรณีศึกษา ที่ใช้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและผ่านการพิจารณา หรือ
ต ารา/หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ จ ากส านั ก พิ ม พ์ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
บรรณาธิการ (ใช้ได้ ๖ รอบการประเมิน/รายวิชา)
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๑.๒ ผลสาเร็จของงานวิจัยในชันเรียน
๑.๒.๑ นาเสนองานวิจัยในชั้นเรียน/เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
๑๐๐
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/เรื่อง)
๑.๒.๒ งานวิจัยในชั้นเรียนได้ตีพิมพ์ในวารสาร ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
๒๐๐
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/เรื่อง)
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๑.๓ ผลสาเร็จของการผลิตสื่อการสอน
ผลงานที่เกิดจากการออกแบบการเรียนรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
๑.๓.๑ การจัดการเรียนการสอน Online ในมหาวิทยาลัย (ระบบปิด เช่น Google ๑๐๐
Classroom, LMS) (ใช้ได้ ๑ รอบการประเมิน/เรื่อง)
๑.๓.๒ การจัดการเรียนการสอน Online ที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ /เข้าถึงได้ ๓๐๐
โดยมีการ Upload ไว้ใน Online Platform (ใช้ได้ ๑ รอบการประเมิน/เรื่อง)
๑.๓.๓ การผลิตสื่อประเภท MOOC (Massive Open Online Course)
๕๐๐
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/เรื่อง)
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๑.๔ ผลสาเร็จของงานสือ่ การสอน ที่ได้รับรางวัล
๑.๔.๑ สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ
๓๐๐
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/เรื่อง)
๑.๔.๒ สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ
๕๐๐
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/เรื่อง)
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๓/๑๑

ที่
ตัวชีวัด/เกณฑ์การประเมิน
คะแนน หมายเหตุ
๑.๕ ผลส าเร็ จ ของการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ จ ริ ง ให้ กั บ
นักศึกษาในรูปแบบ Learning Experience (LEX) หรืออื่นๆ
๑.๕.๑ การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนข้ า มศาสตร์ หรื อ สาขาวิ ช า (Multi- ๒๐๐
Disciplinary) ภายในคณะ/มหาวิทยาลัย (ใช้ได้ ๑ รอบการประเมิน/รายวิชา)
๑.๕.๒ การบู ร ณาการการเรี ย นการสอน ร่ ว มกั บ สถานประกอบการ/ชุ ม ชน/ ๒๐๐
ผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/รายวิชา)
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๑.๖ ผลสาเร็จของพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปกติ/หลักสูตร
ระยะสันตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๖.๑ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการ
๒๕๐
๑.๖.๒ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นในระบบ Module
๕๐๐
(ใช้ได้ ๑ รอบการประเมิน/เรื่อง/รายวิชา)
๑.๖.๓ การสอนหลักสูตรระยะสั้นลักษณะ Re-Skill Up-Skill
๕๐๐
(ใช้ได้ ๑ รอบการประเมิน/เรื่อง/รายวิชา)
๑.๖.๔ การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ RMUTI-Meister/BTEC/CDIO
๕๐๐
(ใช้ได้ ๑ รอบการประเมิน/เรื่อง/รายวิชา)
๑.๖.๕ การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน/รูปแบบอื่น ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย/
๕๐๐
ยุทธศาสตร์ (ใช้ได้ ๑ รอบการประเมิน/เรื่อง/รายวิชา)
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๑.๗ ผลส าเร็ จ ของการสร้ า งนวั ต กรรมการศึ ก ษา (การสร้ า งชุ ด ฝึ ก /สาธิ ต /โมเดล
สาหรับการเรียนการสอน)
๑.๗.๑ การสร้างและใช้ในการเรียนการสอน (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ๓๐๐
หลักสูตร/ผู้ได้รับมอบหมาย) (ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๑.๗.๒ ผลงานได้รั บ การขึ้น ทะเบี ย นทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา/ใช้ในงานเชิ งพาณิ ช ย์ ๕๐๐
(ใช้ได้ ๖ รอบการประเมิน/ผลงาน)
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๑.๘ ผลสาเร็จของการเป็ นที่ปรึ กษานักศึกษาที่มีงานสร้ างสรรค์ /งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์
ที่ได้รับการเผยแพร่/ เข้าร่วมการแข่งขัน/จัดแสดงในการจัดนิทรรศการ (Exhibition)
หรือการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดแสดง (Performance) หรือ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาการและผ่านการเข้ารอบ
๑.๘.๑ ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๕๐
๑.๘.๒ ระดับสถาบัน/ระดับจังหวัด (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๑๐๐
๑.๘.๓ ระดับชาติ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๑๕๐
๑.๘.๔ ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ/อาเซียน/นานาชาติ (ใช้ได้ ๒ รอบการ
๒๐๐
ประเมิน/ผลงาน) ที่ปรึกษาหลักได้คะแนนเต็ม ที่ปรึกษาร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
๔/๑๑

ที่
ตัวชีวัด/เกณฑ์การประเมิน
คะแนน หมายเหตุ
๑.๙ ผลสาเร็จของการเป็นที่ปรึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาการ
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัล
๑.๙.๑ ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๑๐๐
๑.๙.๒ ระดับสถาบัน/ระดับจังหวัด (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๒๐๐
๑.๙.๓ ระดับชาติ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๓๐๐
๑.๙.๔ ระดับนานาชาติ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๔๐๐
ที่ปรึกษาหลักได้คะแนนเต็ม ที่ปรึกษาร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของที่ปรึกษาหลัก
๑.๑๐ ผลสาเร็จของการเป็นที่ปรึกษานักศึกษาที่มีบทความทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
๑.๑๐.๑ การประชุ ม วิช าการระดั บ คณะ/ระดั บ มหาวิท ยาลั ย (ใช้ ได้ ๒ รอบการ ๕๐
ประเมิน/ผลงาน)
๑.๑๐.๒ การประชุมวิชาการระดับชาติ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๑๐๐
๑.๑๐.๓ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๑๕๐
๑.๑๐.๔ การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๒๐๐
๑.๑๐.๕ การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๒๕๐
ที่ปรึกษาหลักได้คะแนนเต็ม ที่ปรึกษาร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของที่ปรึกษาหลัก
๑.๑๑ ผลสาเร็จของการนานักศึกษาเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ
เพื่อรับใบ Certificate/ลิขสิทธิ์ จากหน่วยงานภายนอก
๑.๑๑.๑ ได้รับใบ Certificate/ลิขสิทธิ์ ร้อยละ ๒๕-๔๙ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด
๑๐๐
๑.๑๑.๒ ได้รับใบ Certificate/ลิขสิทธิ์ ร้อยละ ๕๐-๗๔ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด
๑๕๐
๑.๑๑.๓ ได้รับใบ Certificate/ลิขสิทธิ์ ร้อยละ ๗๕-๑๐๐ของนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด
๒๐๐
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/วิชาชีพ)
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๑.๑๒ ผลสาเร็จของการจัดทาหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตร ที่การจัดการเรียนการสอน ๑,๐๐๐
เชิงบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/หลักสูตร)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
๑.๑๓ ผลสาเร็จของงานอาจารย์ผู้เชีย่ วชาญพิเศษ (Visiting Professor) ในสถาบันการศึกษา
อุดมศึกษา/สถาบันวิจัยต่างประเทศ (ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/รายวิชา)
๕๐๐
๑.๑๔ ผลส าเร็ จของงานที่ ได้ รั บมอบหมายทางด้ านงานสอนอื่ นๆ จากคณะ/วิทยาเขต/ ๑,๐๐๐
มหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/
ผลงาน)
รวมคะแนนที่ได้ ภาระงานสอน
คะแนนภาระงานสอน = คะแนนที่ได้ x คะแนนเต็มตาม Track /๑,๐๐๐
๕/๑๑

ที่
ตัวชีวัด/เกณฑ์การประเมิน
คะแนน หมายเหตุ
๒ ภาระงานวิจัยและวิชาการอื่น
๒.๑ ผลสาเร็จของการเผยแพร่นวัตกรรม
๒.๑.๑ ผลงานได้รับอนุสิทธิบัตร (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๑๐๐
๒.๑.๒ ผลงานได้รับสิทธิบัตร (ใช้ได้ ๖ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๕๐๐
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๒.๒ ผลสาเร็จของงานวิจัย/บทความทางวิชาการ/บทความปริทัศน์ที่ได้รับการตีพิมพ์
๒.๒.๑ ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ ในฐาน TCI กลุ่ม ๑ (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ๒๕๐
และเทคโนโลยี) (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี)
๒.๒.๒ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ร ะดั บ ชาติ ในฐาน TCI กลุ่ ม ๑ (เฉพาะสาขาวิ ช าทาง ๕๐๐
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์)
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี)
๒.๒.๓ ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในฐาน Scopus ระดับ (SJR) Q3 และ Q4 ๔๐๐
หรือในฐาน Web of Science ในระดับเทียบเท่ากัน
(ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/ผลงาน ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี)
๒.๒.๔ ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในฐาน Scopus ระดับ (SJR) Q1 และ Q2 ๕๐๐
หรือในฐาน Web of Science ในระดับเทียบเท่ากัน
(ใช้ได้ ๖ รอบการประเมิน/ผลงาน ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี)
ผู้นิ พนธ์ หลัก (Corresponding Author) หรือผู้นิพ นธ์ ชื่อแรก (First Author)
ได้คะแนนเต็ม ผู้นิพนธ์ร่วม (Co-author) ให้คิดภาระงานเป็นกึ่งหนึ่งของผู้นิพนธ์
หลัก หรือผู้นิพนธ์ชื่อแรก
๒.๓ ผลส าเร็ จ ของงานเขี ย นหนั งสื อ Book Chapter ด้ า นวิ จั ย ที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ /
การเผยแพร่
๒.๓.๑ ระดับชาติ (ฉบับภาษาไทย) (ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๓๐๐
๒.๓.๒ ระดับนานาชาติ (ฉบับภาษาต่างประเทศ) (ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/ผลงาน) ๕๐๐
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๒.๔ ผลส าเร็ จ ของงานเขี ย นหนั ง สื อ Monograph ด้ า นวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ /
การเผยแพร่
๒.๔.๑ ระดับชาติ (ฉบับภาษาไทย) (ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๓๐๐
๒.๔.๒ ระดับนานาชาติ (ฉบับภาษาต่างประเทศ) (ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/ผลงาน) ๕๐๐
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๒.๕ ผลสาเร็จของงานแปลที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง
งานแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
๕๐๐
หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง
(ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/ผลงาน)
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๖/๑๑

ที่
ตัวชีวัด/เกณฑ์การประเมิน
คะแนน หมายเหตุ
๒.๖ ผลส าเร็ จ ของงานสร้ า งสรรค์ ด้ า นสุน ทรี ย ะ ศิ ล ปะ หรื อด้ า นวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ใช้ ใ นการขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการและผ่ า นเกณฑ์ ก ารขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
๒.๖.๑ ระดับสถาบัน (ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๒๐๐
๒.๖.๒ ระดับชาติ (ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๓๐๐
๒.๖.๓ ระดับนานาชาติ (ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๕๐๐
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๒.๗ ผลสาเร็จของนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัล
๒.๗.๑ ระดับชาติ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๓๐๐
๒.๗.๒ ระดับนานาชาติ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
๕๐๐
ผู้ดาเนินการหลักได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมได้คะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการหลัก
๒.๘ ผลสาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายทางด้านงานวิจัยและวิชาการอื่น ตามข้อตกลง ๑,๐๐๐
กั บ คณะ/วิ ท ยาเขต/มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น การซึ่ งสอดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
รวมคะแนนที่ได้ ภาระงานวิจัยและวิชาการอื่น
คะแนนภาระงานวิจัยฯ = คะแนนที่ได้ x คะแนนเต็มตาม Track /๑,๐๐๐

๗/๑๑

ที่
ตัวชีวัด/เกณฑ์การประเมิน
คะแนน หมายเหตุ
๓ ภาระงานบริการวิชาการ
๓.๑ ผลสาเร็จของการน าความรู้และประสบการณ์ จากการบริการวิชาการมาใช้พัฒนา
การเรียนการสอน
๓.๑.๑ มีการนาโครงการฯ ขยายผลสู่การปรับปรุงเนื้อหารายวิชา (ระบุไว้ มคอ.๓) ๑๐๐
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/รายวิชา)
๓.๑.๒ มีการนาโครงการฯ ขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ (ระบุไว้ มคอ.๒ สมอ.๐๘) ๒๐๐
ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/รายวิชา)
๓.๑.๓ มี ก ารน าโครงการฯ ไปต่ อ ยอดสู่ บท Book Chapter (ใช้ ได้ ๒ รอบการ ๓๐๐
ประเมิน/บท) โดยให้คิดคะแนนตามสัดส่วนของบทที่เขียน
หัวหน้าโครงการได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมดาเนินโครงการได้คะแนนครึ่งหนึ่งของหัวหน้า
โครงการ
๓.๒ ผลสาเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
๓.๒.๑ ชุ ม ชน/องค์ ก รมี ผู้ น า หรื อ สมาชิ ก ที่ มี ก ารเรี ย นรู้ แ ละด าเนิ น กิ จ กรรม ๓๐๐
อย่างต่อเนื่อง (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ชุมชน)
๓.๒.๒ ชุ ม ชน/องค์ ก รสร้ า งกลไกที่ มี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ๔๐๐
โดยคงอัตลั กษณ์ และวัฒ นธรรมของชุมชนหรือองค์กร (ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/
ชุมชน)
๕๐๐
๓.๒.๓ มี ผ ลกระทบที่ เกิ ดประโยชน์ /สร้า งคุ ณ ค่ าต่ อสั งคม ชุ ม ชน/สั งคม ชุ ม ชน
มีความเข้มแข็ง หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ (ใช้ได้ ๖ รอบการประเมิน/ชุมชน)
(ต่อเนื่อง คือ นับจากปีที่ ๒ ขึนไป ยั่งยืน คือ นับจากปีที่ ๕ ขึนไป)
หัวหน้าโครงการได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมดาเนินโครงการได้คะแนนครึ่งหนึ่งของหัวหน้า
โครงการ
๓.๓ ผลสาเร็จของงานที่ปรึกษาทางด้านวิชาการในโครงการ Talent Mobility /โครงการ ๕๐๐
i-Tap/โครงการคลินิกเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมดาเนินโครงการได้คะแนนครึ่งหนึ่งของหัวหน้า
โครงการ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/โครงการ)
๓.๔ ผลสาเร็จของงานบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ที่นาเงินส่งสมทบมหาวิทยาลัย/
วิทยาเขต/คณะ
๓.๔.๑ ต่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท/ปี
๑๐๐
๓.๔.๒ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี
๒๐๐
๓.๔.๓ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท/ปี
๓๐๐
๓.๔.๔ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๕๐๐
๓.๔.๕ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ขึ้นไป
๑,๐๐๐
หัวหน้าโครงการได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมดาเนินโครงการได้คะแนนครึ่งหนึ่งของหัวหน้า
โครงการ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน)
๘/๑๑

ที่
ตัวชีวัด/เกณฑ์การประเมิน
๓.๕ ผลสาเร็จของงานโครงการบริการวิชาการที่ได้รับรางวัล
๓.๕.๑ ระดับมหาวิทยาลัย
๓.๕.๒ ระดับจังหวัด
๓.๕.๓ ระดับภูมิภาค
๓.๕.๔ ระดับชาติ
๓.๕.๕ ระดับนานาชาติ
หัวหน้าโครงการได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมดาเนินโครงการได้คะแนนครึ่งหนึ่งของหัวหน้า
โครงการ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/โครงการ)
๓.๖ ผลสาเร็จของงานบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ที่มีห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) โดยการเผยแพร่ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.พ.อ.
หัวหน้าโครงการได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมดาเนินโครงการได้คะแนนครึ่งหนึ่งของหัวหน้า
โครงการ (ใช้ได้ ๔ รอบการประเมิน/โครงการ)
๓.๗ ผลสาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายทางด้านงานบริการวิชาการ ตามข้อตกลงกับ
คณะ/วิ ท ยาเขต/มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น การซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/ผลงาน)
รวมคะแนนที่ได้ ภาระงานบริการวิชาการ
คะแนนภาระงานบริการวิชาการ = คะแนนที่ได้ x คะแนนเต็มตาม Track/๑,๐๐๐

๙/๑๑

คะแนน หมายเหตุ
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

ที่
ตัวชีวัด/เกณฑ์การประเมิน
คะแนน หมายเหตุ
๔ ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่น ๆ
๔.๑ ผลสาเร็จของงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล
๔.๑.๑ ระดับมหาวิทยาลัย
๑๐๐
๔.๑.๒ ระดับสถาบันหรือจังหวัด
๒๐๐
๔.๑.๓ ระดับชาติ
๓๐๐
๔.๑.๔ ระดับนานาชาติ
๕๐๐
หัวหน้าโครงการได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมดาเนินโครงการได้คะแนนครึ่งหนึ่งของหัวหน้า
โครงการ (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/โครงการ)
๔.๒ ผลสาเร็จของงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๔.๒.๑ มีการบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ๑๐๐
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/รายวิชา)
๔.๒.๒ มีการประเมินผลการบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ ๒๐๐
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/รายวิชา)
๔.๓ ผลสาเร็จของงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๔.๓.๑ มีนาผลการประเมินผลการบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมกับ ๓๐๐
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา (ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/รายวิชา)
๔.๓.๒ มี ก ารก าหนดหรื อ สร้ า งมาตรฐานคุ ณ ภาพด้ านท านุ บ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรม ๕๐๐
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน/รายวิชา)
หัวหน้าโครงการได้คะแนนเต็ม ผู้ร่วมดาเนินโครงการได้คะแนนครึ่งหนึ่งของหัวหน้า
โครงการ
๔.๔ ผลสาเร็จของงานที่ ได้รับมอบหมายทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและงาน ๕๐๐
อื่ น ๆจากคณะให้ ด าเนิ น การซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ (ใช้ ได้ ๒ รอบการ
ประเมิน/ผลงาน)
รวมคะแนนที่ได้ ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
คะแนนภาระงานทานุบารุงศิลปะฯ = คะแนนที่ได้ x คะแนนเต็มตาม Track/๕๐๐

๑๐/๑๑

ที่
๕

ตัวชีวัด/เกณฑ์การประเมิน
คะแนน หมายเหตุ
ผลสาเร็จของงานของบุคลากรสายวิชาการที่ขอใช้รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน
๑,๐๐๐
รวมคะแนนที่ได้ของบุคลากรสายวิชาการที่ขอใช้รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน
คะแนนของบุคลากรสายวิชาการที่ขอใช้รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน
= คะแนนที่ได้ x คะแนนเต็มตาม Track/๑,๐๐๐

๑๑/๑๑

ที่
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

กรอบภาระงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบภาระงาน
งานสอน
งานวิจัยและงานวิชาการอื่น
งานบริการทางวิชาการ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
รวม
รวมคะแนนประเมิน 1.1 (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพและผลผลิต
งานสอน
งานวิจัยและงานวิชาการอื่น
งานบริการทางวิชาการ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
รวม
รวมคะแนนประเมิน 1.2 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
รวมคะแนนประเมินทังหมด (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

กลุม่ 1 อายุงานไม่เกิน 3 ปี
1.1 งานทั่วไป
ร้อยละ
40
30
20
10
100

ชั่วโมง/สป.
14
10.5
7
3.5
35

ร้อยละ
40
30
20
10
100

คะแนน
8
6
4
2
20

๑๒/๑๑

กลุม่ 2 อายุงานมากกว่า 3 ปี
2.1 งานสอน
2.2 งานวิจัยและงาน
2.3 งานบริการทาง
วิชาการอื่น
วิชาการ
ร้อยละ ชั่วโมง/สป. ร้อยละ ชั่วโมง/สป. ร้อยละ ชั่วโมง/สป.
60
21
30
10.5
30
10.5
30
10.5
60
21
60
21
10
3.5
10
3.5
10
3.5
100
35
100
35
100
35
ร้อยละ
60
30

คะแนน
12
6

ร้อยละ
30
60

คะแนน
6
12

10

2

10

2

100

20

100

20

ร้อยละ
30

คะแนน
6

60

12

10
100

2
20

