
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด             ผลการพิจารณาเกณฑ์ 

มิติที่ 1.1 : มิติด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจหลัก 
1 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

1.1 ด้านการสอน  

ใช้ข้อมูลในระบบ (หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ
ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

   กรณีท่ี 1 จ้านวนชั่วโมงท่ีสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

   กรณีท่ี 2 จ้านวนนักศึกษาท่ีสอนต่อภาคเรียน 

   กรณีท่ี 3 จ้านวนรายวิชาที่สอนต่อภาคเรียน 

1.2 ด้านการนิเทศนักศึกษา  

   กรณีท่ี 1 จ้านวนวันที่ไปนิเทศนักศึกษาต่อภาคเรียน แนบหลักฐาน 

   กรณีท่ี 2 จ้านวนหน่วยนิเทศต่อภาคเรียน แนบหลักฐาน 

   กรณีท่ี 3 จ้านวนนักศึกษาท่ีนิเทศต่อภาคเรียน แนบหลักฐาน 

1.3 ระดับความส้ าเร็จ ในการด้าเนินการจัดการเรียน         
การสอนตามกรอบ TQF 

ใช้ข้อมูลที่คณะ  
หมายเหตุ : รอบท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562) 

1.4 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน แนบหลักฐาน 

1.5 ระดับความส้าเร็จในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักศึกษา 

ให้ 1 เท่ากันทุกคน คะแนนอื่นๆแนบหลักฐาน 
  

1.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอน 

ใช้ข้อมูลในระบบ (หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ
ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

1.7 ระดับการศึกษาท่ีส้าเร็จการศึกษา 

1.8 ต้าแหน่งทางวิชาการ ใช้ข้อมูลที่คณะ 

1.9 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ให้ค้าปรึกษา ให้ทุกคน 3 คะแนนเท่ากัน (ไม่ต้องแนบหลักฐาน) 
ให้ 4หรือ5 คะแนนส้าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่แนบ
หลักฐานคู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่
เรียนภาคผนวก ฉ  

1.10 ผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ แนบหลักฐาน 

1.11 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แนบหลักฐาน 

1.12 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือวิจัย
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

แนบหลักฐาน 

1.13 การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21                
ให้นักศึกษา 

แนบหลักฐาน 

1.14 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท้างาน (Work-
integrated Learning : WiL) 

แนบหลักฐาน 
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2 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

2.1 ระดับความส้าเร็จของการวิจัย แนบหลักฐาน 
- เงื่อนไข นับผลงานได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน        
ท้าสัญญา (โดยนับสิ นสุด ณ 31 มีนาคม 2563) 

2.2 จ้านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับ ใช้ข้อมูลในระบบ (หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา) 2.3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2.4 การน้าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
หรือการน้าบทความในวารสารของมหาวิทยาลัยไปอ้างอิงใน 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 

แนบหลักฐาน (นับผลงานในช่วง 1 ตุลาคม 2562-
31 มีนาคม 2563) 

2.5 การผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

แนบหลักฐาน (นับผลงานในช่วง 1 ตุลาคม 2562-
31 มีนาคม 2563) 

2.6 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือท้าวิจัยร่วมกับกลุ่ม
ของภาคประชาชนในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ หน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ใช้ข้อมูลในระบบ (หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
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ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ 
3.1 การเป็นวิทยากรภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย แนบหลักฐาน 
3.2 จ้านวนหน่วยงาน/จ้านวนคนที่ ให้บริการวิชาการที่
โปรแกรมวิชา/คณะ/ส้านัก/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก
จัดขึ น ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและสร้างเสริมความ
เข้มแข็งชุมชน สังคม และประเทศ 

แนบหลักฐาน 

3.3 ระดับความส้าเร็จในการจัดโครงการบริการวิชาการที่ร่วม
ด้าเนินการกับหน่วยงานภายนอก ท้องถิ่น ชุมชนสังคม 

แนบหลักฐาน 

3.4 ระดับความส้าเร็จในการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการแก่สังคม 

แนบหลักฐาน 

3.5 การบริการวิชาการที่ โปรแกรมวิชา/คณะ/ส้านัก/
มหาวิทยาลัย ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและสร้างเสริม
ความเข้มแข็งชุมชน สังคม และประเทศ 

แนบหลักฐาน 

3.6 ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั น แนบหลักฐาน 

3.7 ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย แนบหลักฐาน 
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ระดับความส้าเร็จของร้อยเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จ้านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการท้านุบ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ โปรแกรมวิชา/คณะ/ส้านัก/มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานภายนอกจัดขึ น 

ให้ทุกคน 3 คะแนนเท่ากัน 
คะแนน 4 -5 ให้แนบหลักฐาน 

4.2 ระดับความส้ าเร็จในการบูรณาการงานด้านศิลป             
วัฒธรรมกับการเรียนการสอน 

ให้ทุกคน 1 คะแนนเท่ากัน 
คะแนน 2-5 ให้แนบหลักฐาน 
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4.3 ระดับความส้าเร็จในการสร้างนวัตกรรม/มาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

แนบหลักฐาน 

4.4 ระดับความส้าเร็จการให้ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม/           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนบหลักฐาน 

มิติที่ 1.2 : มิตดิ้านการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม 
5 

 
ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์ตามแผนงาน/โครงการประจ้าปี 

แนบหลักฐาน 

6 ผลการประเมินระดับหลักสูตร ใช้ข้อมูลที่คณะ 
7 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ น แนบหลักฐาน 

มิติที่ 1.3 : มิติด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจสนับสนุน/จุดเน้นของหน่วยงาน/ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล 
8 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านงานที่ได้รับมอบหมาย 

8.1 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชา ให้ 5 คะแนนส้าหรับอาจารย์ประจ้าโปรแกรมวิชา
ที่มีการจัดท้า SAR หลักสูตร 

8.2 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพระดับคณะ แนบหลักฐาน 
8.3 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย แนบหลักฐาน 
8.4 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระดับโปรแกรมวิชา/
สาขาวิชา 

แนบหลักฐาน 

8.5 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระดับคณะ แนบหลักฐาน 
8.6 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระดับส้านัก/สถาบัน แนบหลักฐาน 
8.7 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัย แนบหลักฐาน 
8.8 ตัวชี วัดที่คณะ/ส้านัก/สถาบันก้าหนดตามจุดเด่น จุดเน้น
ของหน่วยงาน 

แนบหลักฐาน 

8.9 ตัวชี วัดที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ แนบหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ที ่
 

 
ตัวช้ีวัด 

(1) 

เป้าหมาย 
 

(2) 
8.8 ที่ปรึกษาโครงการวจิัยระดับปริญญาตร/ีโท/เอก 

เกณฑ์การให้คะแนน ค้านวณโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมก้าหนดร้อยละการมีส่วนร่วม
ในการเป็นท่ีปรึกษาวิจัย แล้วน้ารอ้ยละมาเทียบสดัส่วนเป็น 1 และน้าค่าท่ีไดไ้ปคณู factor แยกค้านวณ
ตามจ้านวนเรื่องทั งหมดที่เป็นท่ีปรึกษาในรอบปีท่ีประเมินแล้วรวมคะแนนทั งหมด ทั งนี คะแนนท่ีไดจ้ะไม่
เกิน 5 คะแนน โดยก้าหนด factor ดังนี  
   วิจัยระดับปรญิญาตรี factor = 1 
   วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท factor = 1.25 
   วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก factor = 1.50 
ตัวอย่างการค้านวณ งานวิจัยระดบัปริญญาตร ี
   งานวิจัยเรื่อง ก.มีอาจารย์ A เป็นที่ปรึกษาหลักร้อยละ 70 เทียบสดัส่วนได้ 0.7 
   คะแนน = 0.7 x 1 = 0.7 คะแนน (1 คือ factor งานวิจัยระดับปริญญาตรี) 
   อาจารย์ B เป็นที่ปรึกษาร่วมร้อยละ 30 เทียบสดัส่วนได้ 0.3 
   คะแนน = 0.3 x 1 = 0.3 คะแนน 

คะแนน 3 

8.9 การเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจัดขึ นหรือการเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญของ
ตนเอง เช่น การประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : 1 กิจกรรม 
คะแนน 2 : 2 กิจกรรม 
คะแนน 3 : 3 กิจกรรม 
คะแนน 4 : 4 กิจกรรม 
คะแนน 5 : 5 กิจกรรม 

คะแนน 3 

 


