
หลักเกณฑ์และโครงสร้างคะแนนประเมินบุคลากรสายผูส้อน 
รอบประเมินที ่2/2561 (1 ธันวาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 

 
(1) สัดส่วนคะแนนท้ังหมด 

 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
(70) 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(30) 

ปริมาณงาน (30) 
คุณภาพงาน (40) 

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะประจํากลุ่มงาน สอน อื่นๆ 

20 10 40 30 

 

คําอธิบาย 

1. กรอบการประเมิน ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 7/2558) และ (ฉบับท่ี 1/2559) แบ่งเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% และ ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30% 

2. ด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน (70 คะแนน) แบ่งหัวข้อท่ีใช้ประเมิน “ผลสัมฤทธ์ิ” เป็น 2 ด้านได้แก่ ด้านปริมาณงาน และด้าน
คุณภาพงาน โดยปรับปรุงมาจากเกณฑ์การประเมินเดิมของคณะ แบ่งเป็นสัดส่วน 30 : 40 ตามมติท่ีประชุมคณาจารย์  
2.1. ด้านปริมาณ งาน  (30 คะแนน) 

2.1.1. สําหรับอาจารย์ท่ัวไปในฐานะผู้สอน แบ่งปริมาณงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งานสอน และงานอ่ืนๆ เพ่ือให้อาจารย์
มีผลงานท้ังสองสว่นตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

2.1.2. งานสอน ใช้ภาระงานสอนของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 มีสัดส่วนคะแนน 20 คะแนน คิดจาก
ปริมาณภาระงานสอนตามแผนการสอนรายวิชาท้ังในคณะและต่างคณะ (ใน มข.) 

2.1.3. งานอื่นๆ มีสัดส่วนคะแนน 10 คะแนน คิดจากปริมาณภาระงานอ่ืนรวมกัน ได้แก่ งานวิจัย ผลิตผลงาน
วิชาการ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการ คณะทํางาน ท่ีปรึกษา ฯลฯ 

2.1.4. การคิดคะแนนปริมาณ คํานวณชัว่โมงภาระงานตามประกาศคณะฯ แล้วอ้างอิงเกณฑ์เทียบคะแนนตาม มข. 
ดังนี้ 

 ภาระงานข้ันตํ่า = 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ปริมาณภาระงาน เท่ากับ ภาระงานข้ันตํ่า ได้คะแนน 61% 
ปริมาณภาระงาน  120% ของภาระงานขั้นตํ่า ได้คะแนน 76% 
ปริมาณภาระงาน 140% ของภาระงานข้ันตํ่า ได้คะแนน 91% 

2.1.5. เม่ือแบ่งสัดส่วนปริมาณงานออกเป็น 2 ประเภทแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

 งานสอน ต้องการภาระงานข้ันตํ่า 22.75 ชม./สัปดาห์ และจะได้คะแนน 12 คะแนน 

 งานสอน ต้ังแต่ 34.58 ชม./สัปดาห์ ข้ึนไป (152% ของภาระงานข้ันตํ่า) ได้คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 งานอื่นๆ ควรมีภาระงานขั้นตํ่า 12.25 ชม./สัปดาห์ และจะได้คะแนน 6 คะแนน 

 งานอื่นๆ ต้ังแต่ 18.62 ชม./สัปดาห์ ข้ึนไป (152% ของภาระงานขั้นตํ่า) ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 กรณีงานอ่ืน ๆ ไม่ถึง 12.25 ชม./สัปดาห์ คิดคะแนนลดลงตามส่วน 
 

 โครงการวิจัย-บริการวิชาการ ท่ีถูกกําหนดเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  
o ด้านปริมาณงาน คิดให้ในหมวดวิจัย-บริการวิชาการ  
o ด้านคุณภาพงาน คิดให้ท้ัง 2 หมวด 

 



 โครงการวิจัย งานออกแบบ ท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินการ  
o คิดภาระงานให้เป็นสัดส่วนตามระยะเวลาของสัญญาท่ีตกอยู่ในงวดประเมิน คือ 100 ชม. ต่อโครงการ ต่อ

งวดประเมิน (6 เดือน) งานอยู่ในงวดประเมินน้อยกว่า 6 เดือนคิดปริมาณลดลงตามส่วน 
o คิดปริมาณให้ทุกงวดจนกว่าจะหมดระยะเวลาตามสัญญา 
o คิดคะแนนคุณภาพตามผลงานท่ีปรากฎในงวดประเมินนั้นๆ หากพ้นระยะเวลาตามสัญญาแล้ว จะไม่คิด

ปริมาณแต่ยังได้คะแนนคุณภาพตาม item ผลงานท่ีกําหนดในเกณฑ์ประเมิน 
 

ตัวอย่าง - งานยังอยู่ในสัญญา แต่ยังไม่มี item ผลงานตามเกณฑ์คุณภาพ = ได้ปริมาณ 
           - งานยังอยู่ในสัญญา และมี item ผลงานตามเกณฑ์คุณภาพ = ได้ปริมาณ + คะแนนคุณภาพ 
           - พ้นระยะเวลาสัญญาแล้ว = ปริมาณเป็น 0 + คิดคะแนนคุณภาพตาม item ผลงานในงวดนั้น 

 งานออกแบบท่ีดําเนินการเสร็จแล้ว 
o ด้านปริมาณงาน คิดตามคําอธิบายเช่นเดียวกับ โครงการวิจัย งานออกแบบ ท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินการ 
o ด้านคุณภาพงาน คิดตามผลงานใหม่ท่ีเกิดข้ึนในงวดนั้นๆ (แต่ต้องไม่ใช่ผลงานระดับเดิมท่ีเคยนํามาใช้

ประเมินแล้ว) เช่น ออกแบบแล้วเสร็จนับได้ 1 คร้ัง นํามาสร้างจริงนับได้อีก 1 คร้ัง หากอยู่ในงวดเดียวกัน
จะนับอันสูงสุดให้ 

 บริการวิชาการลักษณะอ่ืนๆ เช่น วิทยากร กรรมการตรวจการจ้าง ท่ีปรึกษาทางวิชาชีพ ฯลฯ 
o คิดปริมาณงานให้ต่อเร่ืองท่ีได้รับเชิญหรือแต่งต้ังในแต่ละงวด หากยังทําต่อเนื่องจะคิดให้ทุกงวด แต่

เนื่องจากมักจะไม่มีสัญญาหรือกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จท่ีชัดเจนให้กรรมการอ้างอิงได้ ดังนั้น หากยัง
ดําเนินการอยู่ ขอให้อาจารย์ช่วยใส่ข้อมูลในแบบรายงานทุกงวดด้วย 

 งานท่ีไม่ปรากฎในระบบของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
o งานท่ีไม่ปรากฎในระบบของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ขอให้อาจารย์ส่ง

หลักฐานท่ีกลุ่มงานและตรวจสอบข้อมูลในระบบด้วย เพ่ือให้มีหลักฐานประกอบการประเมิน 

 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
o เนื่องจากไม่มีการระบุจํานวนชั่วโมงทํางานไว้ กรรมการประเมินจึงไม่สามารถคิดปริมาณให้ได้ แต่คิด

คะแนนคุณภาพให้ตามระดับความสําเร็จท่ีกําหนดในเกณฑ์ประเมิน 

 ให้เทียบเคียงชั่วโมงภาระงานของ "ตํารา" โดยอ้างอิงจากภาระงานของโครงการวิจัย 500 ชั่วโมงต่อ 1 เร่ือง จัดไว้ใน
หมวดงานด้านการผลิตผลงานวิชาการ เนื่องจากไม่มีในเกณฑ์เดิม 

 ให้เทียบเคียงชั่วโมงภาระงานการนําเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยแบบท่ีไม่มี full paper (ไม่มีในเกณฑ์เดิม) อ้างอิงจาก
ภาระงานของบทความประเภทอ่ืนตามเกณฑ์ โดยให้คิด 30 ชั่วโมงต่อ 1 เร่ือง และคิดสัดส่วนผู้เขียนหลัก/รอง ใน
แนวทางเดียวกันกับการคิดภาระงานบทความประเภทอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ 

2.2. ด้านคุณภาพ (40 คะแนน)  
การประเมินคุณภาพงาน จะแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 
1) งานสอน 
2) งานพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการ 
3) งานบริการวิชาการ ดําเนินการตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการของคณะ และอื่นๆ 
4) งานบริหาร (กรณีไม่ใช่ผู้บริหารก็จะไม่คิดคะแนนในส่วนนี้) 



รายละเอียดเกณฑ์ประเมินคุณภาพของการปฏิบัติราชการ 

1. รายการประเมิน ด้านการวางแผนการเรียนการสอน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.1 ด้านการวางแผนการเรียนการสอน (พิจารณาแผนการ
สอน) 

การจัดทําแผนการสอนไม่ครบทุก
รายวิชาที่สอน 

ไม่มีการประเมินในระดับนี้ การจัดทําแผนการสอนครบทุก
รายวิชา แต่รายวิชาใดวิชาหนึ่งขี้น
ไป ไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

ไม่มีการประเมินในระดับนี้ มีการจัดทําแผนการสอน สมบูรณ์
ครบทุกรายวิชาครบทุกหมวดครบ
ทุกข้อ (วัตถุประสงค์/การ
ประเมินผลและให้คะแนน/
รายละเอียดการสอน 15 สัปดาห์/ 
เอกสารและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
สําหรับค้นคว้า/การปรับปรุงการ
เรียนการสอนจากครั้งที่แล้ว 

1.2  ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
(พิจารณาแผนการสอน/หลักฐานการรวมเล่มเอกสาร/
หลักฐานการบูรณาการการเรียนการสอน/หลักฐาน
ภาพถ่ายการจัดนิทรรศการ) 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วม 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
นําเสนอและถามตอบในชั้นเรียน 

ได้ในระดับที่ 2 และ มีการ
Workshop/ดูงานจากที่จริง/ทัศน
ศึกษารายวิชา/มีการปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน 

ได้ในระดับที่ 3 และ มีการบูร
ณาการการสอนกับการ
ออกแบบ/งานวิจัย/งานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  หรือ มี
การเผยแพร่กิจกรรมการเรียน
การสอน/มีการจัดนิทรรศการ
ในรายวิชา/มีการจัดทําเอกสาร
รวมเล่มผลงานในรายวิชา 

ได้ในระดับที่3 และมีการบูรณาการ
การสอนกับการออกแบบ/งานวิจัย/ 
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ 
มีการเผยแพร่กิจกรรมการเรียนการ
สอน/มีการจัดนิทรรศการของ
รายวิชา/มีการจัดทําเอกสารรวม
เล่มผลงานในรายวิชา 

1.3 ด้านการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน (ตัวอย่างสื่อ
การเรียนการสอน) 
* มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รอบประเมิน 61/1 

มีสื่อการเรียนการสอนแต่ไม่ครบ/
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ไม่มีการประเมินในระดับนี้ มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบ
สมบูรณ์หลากหลาย หรือ มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลอ้างอิง  , การทํา E-
Learning, การประยุกต์ใช้สื่อการ
เรียนการสอนผ่าน social 
network  

ไม่มีการประเมินในระดับนี้ มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบ
สมบูรณ์หลากหลาย และ มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน (ผลการประเมินโดย นักศึกษา) 

ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย 

 

คณะกรรมการได้ทําการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินคุณภาพจากเกณฑ์เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มีลักษณะเป็นขั้นกว่า (Prerequisite) เกิดความเท่าเทียมกันใน

ทุกหลักสูตร มีความเป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย ไม่ซ้ําซ้อน และง่ายต่อการประเมินให้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ 

ส่วนที่ 1 การประเมินการวางแผนการเรียนการสอน จํานวน 4 ข้อ มีรายละเอียดคือ 

 ข้อ 1.1 เป็นการพิจารณาการจัดทําแผนการสอน โดยที่ระดับการประเมินมีเพียงสามระดับเท่านั้น ในส่วนนี้จะพิจารณาจากหลักฐานได้แก่แผนการสอนทุกรายวิชา ดังนั้นในทุกรอบประเมิน 

คณาจารย์จึงควรต้องมีการจัดทําแผนการสอนให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ในทุกๆ รายวิชา โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแผนการสอนในปีที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการประเมินได้

พิจารณารวมกับการประเมินข้อ 1.5 เดิมที่เป็นการประเมินการจัดทํา มคอ.5 เพื่อลดความซ้ําซ้อน 

 หัวข้อ 1.2 และ 1.3 จะเป็นการประเมินจากหลักฐานเอกสารได้แก่แผนการสอนที่มีการระบุให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปราย ถามตอบ ผนวกเข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 

หลกัฐานภาพถ่ายและเอกสารขออนุมัติโครงการทัศนศึกษา workshop หลักฐานการรวมเล่มผลงานนักศึกษา สื่อการเรียนการสอน หน้าเว็บเพจของ E-learning ตามที่ระบุในเกณฑ์  

 หัวข้อ 1.4 จะเป็นคะแนนที่นักศึกษาประเมินอาจารย์แต่ละท่านแต่ละวิชา ซึ่งทางคณะจะได้คะแนนส่วนนี้มาจากการประเมินผ่านระบบเครือข่าย (ไม่ต้องแนบผลนี้มาด้วย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. รายการประเมิน ด้านการผลิตผลงานวิชาการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2.1 การผลิตและ/หรือปรับปรงุเอกสารประกอบการสอน 
(แนบหลักฐานเชิงประจักษ์) 

ไม่มีการผลิต มีการผลิตหรือปรับปรุงสื่อการ
เรียนการสอนที่ไม่มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล  

มีการผลิตหรือปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการสอน อย่างน้อย 1 
รายวิชา และมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล  

มีการผลิตหรือปรับปรุงเอกสาร
คําสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูล 

มีการผลิตหรือปรับปรุงตํารา (ที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงาน) 
อย่างน้อย 1 รายวิชา 

2.2 การเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือ ผลงานสร้างสรรค ์
(ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือ นําเสนอผลงานในที่
ประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ ร่วมแสดงผลงานในการจัด
นิทรรศการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน) 
* มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รอบประเมิน 61/1 

ไม่มีการเผยแพร่ เผยแพร่ในวารสารไม่มี peer 
review หรือ เผยแพร่ผลงานในที่
ประชุมสัมมนา หรือ นิทรรศการ
ระดับสถาบัน 

เผยแพร่ในวารสารมี peer review 
หรือเผยแพร่ในที่ประชุมสัมมนา
หรือนิทรรศการระดับภูมิภาค 

เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
หรือการประชุมสัมมนาวิชาการ 
หรือนิทรรศการระดับชาติ 

เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือ
การประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ
นิทรรศการระดับนานาชาติ 

2.3 การเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือ ประชุมทาง
วิชาการในสาขาทีร่ับผิดชอบ  (หลักฐานการเข้าร่วม) 

ไม่เข้าร่วม ไม่มีการประเมินในระดับนี้ มีการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 
หรือ ประชุมทางวิชาการ แต่ไม่ถึง
ระดับนานาชาติ 

ไม่มีการประเมินในระดับนี้ มีการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 
หรือ ประชุมทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ  

 

ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ จํานวน 3 ข้อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ในหัวข้อที่ 2.1 และ 2.2 เป็นการประเมินเอกสารประกอบการสอนระดับต่างๆ และบทความวิชาการหรือบทความวิจัยหรือสไลด์การนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการ 

รวมถึงการแสดงผลงานในนิทรรศการต่างๆ ซึ่งต้องแนบหลักฐานเชิงประจักษ์คือตัวอย่างเอกสารเหล่านั้น หลักฐานการเข้าร่วม รวมถึงหลักฐานการตอบรับบทความวิชาการบทความวิจัย 

หรือตอบรับการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือนิทรรศการมาด้วย  

 หัวข้อ 2.3 เป็นการประเมินการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งต้องแนบหลักฐานการเข้าร่วมการประชุมเช่น หนังสือตอบรับการเข้าร่วม เอกสารโครงการ วันและ

เวลาในการจัดการประชุมที่เป็นลายลกัษณ์อักษรชัดเจน เป็นต้น  

 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตัดหัวข้อที่ 2.4 ออกจากเดิม ซึ่งเป็นการประเมินการผลิตผลงานสร้างสรรค์และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นออก เนื่องจากมีความซ้ําซ้อนกับการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทําให้เกิดการประเมินคะแนนซ้ํา หรือหากจะแยกประเมินก็จะขัดกับนิยามของผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 
 

3. รายการประเมิน ด้านบริการวิชาการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3.1 ด้านการให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา (ตารางการ
เข้าพบ หนังสือแตง่ตั้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
Facebook) 

ไม่มีการให้คําปรึกษาหรือไม่มี
หนังสือแต่งตั้ง 

มีการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา
นักศึกษาอย่างเป็นทางการ และมี
การให้คําปรึกษา 

ทําได้ตามระดับที่ 2และมีตารางให้
นักศึกษาเข้าพบอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ 

ทําได้ตามระดับที่ 3 และมีการ
ให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ 
(Facebook, Webpage 
รายวิชา, Webpage หลักสูตร)  
 
 

ทําได้ตามระดับที่ 4 และมีการ
รวบรวมหลักฐานการให้คําปรึกษา
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
(เอกสารการให้คําปรึกษาจากงาน
พัฒนานักศึกษา) 

3.2 การได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน (หนังสือเชิญเป็นวิทยากร) หรือการเป็นที่ปรึกษาที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/อา่นประเมินบทความ 
คุมงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (หนังสอืเชิญ/หนังสอื
แต่งตั้งการเป็นที่ปรึกษา/กรรมการ/อนุกรรมการ) 

ไม่ได้รับเชิญ ไม่มีการประเมินในระดับนี้ 
 

 

 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการ 
อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ไม่
ถึงระดับนานาชาติ  

ไม่มีการประเมินในระดับนี้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการ 
อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ
นานาชาติ 

3.3  การออกแบบชิ้นงาน/ อาคาร/ วางผัง/ การศึกษา
โครงการ (แบบอาคาร หรือภาพถ่ายอาคาร) 

ไม่มี  มีการผลิตผลงานระดับเบื้องต้น
เช่น Preliminary Design/แบบ
ร่างขั้นต้น 

มีการผลิตผลงานต้นแบบเสร็จ
สมบูรณ์เช่น ชิ้นต้นแบบ/
Prototype/แบบสถาปัตยกรรม 

มีการยื่นขอลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตร/มีการจัดทําแบบ
ก่อสร้างอาคารหรือแบบขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ได้รับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรืออยู่
ในการผลิตระบบอุตสาหกรรม/ 
การออกแบบอาคารอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้างหรือสร้างแล้วเสร็จ 

3.4  การให้ความรว่มมือ กิจกรรมภายในคณะ  
พิจารณาจากหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสําคัญ
ของทางคณะ (ประชุมบุคลากรสายผู้สอน เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2561) 
(กรณีเข้าร่วมจะนํามาคิดค่าคะแนน กรณีไม่ได้เข้าร่วมไม่
นํามาคิดค่าคะแนน)  
* มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รอบประเมิน 61/1 

0 1-24% 25-49% 50-74% 75%+ 



3.5 การทํางานเป็นกรรมการหรืออนกุรรมการที่แต่งตั้งโดย
คณะหรือมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน 
(หนังสือแต่งตัง้ เปน็กรรมการที่นอกเหนือจากการเป็น
วิทยากรและการประกอบวิชาชีพ) 

ไม่มี ได้รับเชิญเป็นกรรมการในระดับ
คณะหรือภายในมหาวิทยาลัย 

ได้รับเชิญเป็นกรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัยหรือในระดับภูมิภาค  

ได้รับเชิญเป็นกรรมการใน
ระดับชาติ 

ได้รับเชิญเป็นกรรมการในระดับ
นานาชาติ  

3.6 การทํางานเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร   (ผลการ
ประเมินจากประธานหลักสูตร)  

ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย 

3.7 การทํางานเป็นกรรมการคณะประเภทแต่งตัง้จาก
คณาจารย์ประจํา ไม่ใช่โดยตําแหน่ง (ผลการประเมินจาก
กรรมการคณะทั้งหมดในวาระนั้นๆ) 

ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย 

4. รายการประเมิน ด้านบริหาร ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร (สําหรับ คณบดี รอง หน.
สายวิชา และประธานหลักสูตร) (ผลการประเมินได้จากการ
ประเมินแบบสอบถามจากตัวแทนคณาจารย์ในแต่ละ
หลักสูตร) 

ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย ใช้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย 

 



ส่วนท่ี 3 เป็นการประเมินด้านการบริการวิชาการจํานวน 7 ข้อ และส่วนท่ี 4 เป็นงานบริหาร 1 ข้อ มีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ีคือ 

 ข้อ 3.1 ด้านการให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษา เป็นการประเมินการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา โดยท่ีคณะมีกลไกใน

การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่แล้ว ทําให้อาจารย์ทุกท่านมีคะแนนอยู่ท่ีระดับท่ี 2 ส่วนการได้คะแนนสูงกว่านี้ต้อง

แนบหลักฐานเชิงประจักษ์ของการให้คําปรึกษาตามระดับต่างๆ ท่ีปรากฏดังรายละเอียดตัวชี้วัด  

 ข้อ 3.2 การได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพ่ือบรรยายนั้นจะต้องมีหนังสือเชิญบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีระบุวัน เวลา 

องค์กรท่ีเชิญ และหัวข้อในการบรรยายอย่างชัดเจน การได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทาง

วิชาการใดๆ จะต้องมีหนังสือแต่งต้ังอาจารย์ท่านนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร และมิได้เป็นการแต่งต้ังโดยตําแหน่ง 

 ข้อ 3.3 การออกแบบชิ้นงาน การวางผัง การศึกษาโครงการ ให้แนบหลักฐานเชิงประจักษ์ของการออกแบบในแต่ละ

ระดับท่ีได้ปฏิบัติงานจริงในรอบประเมินนั้นๆ ซ่ึงในการนําเอาผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมมาใช้ประเมินภาระ

งานน้ัน งานหนึ่งชิ้นสามารถประเมินได้หลายครั้งแต่ต้องเป็นการประเมินในระดับท่ีสูงข้ึนเท่านั้น ท้ังนี้เนื่องจากการ

ออกแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นส่วนใหญ่จะมีรอบการทํางานเกินกว่าหนึ่งรอบประเมิน ส่วนการออกแบบทาง

อุตสาหกรรมจะใช้หลักฐานตามท่ีปรากฏในตัวชี้วัดระดับต่างๆ ท่ีมีความชัดเจนอยู่แล้ว  

 ข้อ 3.4 การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะ จะพิจารณาจากหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมี

ความสําคัญของทางคณะ โดยพิจารณาจากจํานวนคร้ังของการเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงในส่วนนี้จะเป็นคะแนนท่ีนํามาคิด

เป็นคะแนนบวกเพ่ิมสําหรับผู้ท่ีเข้าร่วม ส่วนผู้ท่ีไม่เข้าร่วมจะไม่นํามาคิดบวกเพิ่มคะแนนให้ ซ่ึงในรอบประเมินท่ีผ่าน

มามีการประชุมท่ีกําหนดว่ามีความสําคัญเพียง 1 คร้ัง ดังนั้นผู้ท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจึงได้คะแนนการประเมิน

ข้อนี้ 5 คะแนน (100%)  

 ข้อ 3.5 การทํางานเป็นกรรมการต่างๆ จะพิจารณาจากหนังสือแต่งต้ังการเป็นกรรมการ ซ่ึงระดับในการดํารง

ตําแหน่งกรรมการต้องเป็นการแต่งต้ังโดยชื่อของอาจารย์ท่านนั้นๆ เท่านั้น มิได้เป็นการแต่งต้ังโดยตําแหน่งท่ีอาจารย์

ท่านนั้นครองอยู่ 

 ข้อ 3.6 การทํางานเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร จะมีการประเมินกรรมการทุกคนในฐานะของการทํางานเป็น

กรรมการหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเป็นผู้ประเมิน และภาระงานการเป็นประธานหลักสูตร โดย

รองคณบดี และ/หรือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ประเมิน 

 ข้อ 3.7 การทํางานเป็นกรรมการคณะประเภทแต่งต้ังจากคณาจารย์ประจํา จะใช้การประเมินจากกรรมการคณะทุก

ท่านเพื่อประเมินการทํางานในส่วนของการทําหน้าท่ีเป็นกรรมการคณะ (โดยจะพิจารณาจากการเข้าร่วมประชุม การ

ร่วมเสนอความคิดเห็น และบทบาทท่ีเหมาะสมของกรรมการท่านนั้นๆ) 

 ข้อ 4.1 เป็นการประเมินการทํางานในฐานะผู้บริหารในตําแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาย

วิชา ประเมินโดย ชุดกรรมการ ตามคําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรทุกหลักสูตร ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างานทุกงาน ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน จํานวน 3 คน 

และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 3 คน แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ย  

 

 



3. ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน) 
 

3.1 หัวข้อท่ีใช้ประเมิน “พฤติกรรม” ได้แก่ สมรรถนะหลัก จํานวน 5 หัวข้อ กําหนดโดย มข. และสมรรถนะประจํากลุ่ม
งาน จํานวน 4 หัวข้อ กําหนดโดยมติท่ีประชุมคณาจารย์เม่ือวันท่ี 31 ต.ค. 2554 ซ่ึงเลือกจากรายการท่ี มข. ให้มา  

3.2 ระดับผลการประเมินพฤติกรรม แบ่งเป็น 5 ระดับ หากผลประเมินเท่ากับหรือสูงกว่าระดับความคาดหวัง = ได้
คะแนนเต็ม โดยสมรรถนะหลัก จะถูกกําหนดให้มีระดับความคาดหวังแตกต่างกันไปตามตําแหน่งวิชาการ (อาจารย์/ 
ผศ./ รศ./ ศ.) ส่วนสมรรถนะประจํากลุ่มงาน จะถูกกําหนดให้มีระดับความคาดหวังเท่ากันทุกตําแหน่งวิชาการ 
 

(2) ผลการประเมินโดยรวม 
ผลประเมินโดยรวม แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
o คะแนน 90 - 100 ระดับ  ดีเด่น 
o คะแนน 80 – 89.99 ระดับ ดีมาก 
o คะแนน 70 – 79.99 ระดับ ดี 
o คะแนน 66 – 69.99 ระดับ  พอใช้ 
o คะแนนตํ่ากว่า 60 ระดับ  ไม่ผ่านการประเมิน 

 
.................................................................... 


