
 

 

เกณฑใหม 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินภาระงานท่ีสวนงานกำหนด 

ของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอบการประเมินป 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/สวนงานกำหนด เกณฑ คะแนนเต็ม 16 คะแนน 

ขอตกลงรวม (บังคับ) 1. การผลิตงานวิจัย/ งานวิจัยตอเนื่องในสาขาวิชา 10 

ขอกำหนดเลือก 
(เลือกเพียง 1 ขอ) 

2. กลุมการศึกษาและการเรียนการสอน   6 

3. การพัฒนางานวิจัยและการไดรับการอางอิงทาง
วิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

6 

4. การใหบริการความรู เผยแพร และนำผลงานไปใช
ประโยชนกับระดับชุมชน, พ้ืนท่ี, ชาติ หรือ นานาชาต ิ

6 



 
 

เกณฑการประเมินภาระงานท่ีสวนงานกำหนด 

ของบุคลากรสายวชิาการ กลุมพนักงานมหาวิทยาลยั พนักงานเงินรายได คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอบการประเมนิป 2564 
 

เกณฑ 
พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานเงินรายได (คะแนนเต็ม 16 คะแนน ตอรอบประเมินทั้งป) 

หลักฐาน ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

1. การผลิตงานวิจัย/ งานวิจัยตอเนื่องใน 1.1 โครงการไดรับอนุมัติทุนวิจัย 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน 1.1 โครงการไดรับอนุมัติทุนวิจัย 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน 1.สัญญาทุนที่ไดรับการอนุมัติแลว 

สาขาวิชา (บังคับ) (ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย / สัญญาทุนอยูในชวงระยะเวลา (ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย / สัญญาทุนอยูในชวงระยะเวลา กรณีทุนสวนตัว นับจากช้ินงานที่สำเร็จแลว 
 ตามสัญญาทุน) ซึง่เกณฑการประเมินดังนี ้ ตามสัญญาทุน) ซึ่งเกณฑการประเมินดังนี ้ 2.บทความวิจัยที่ไดรับหนังสอืตอบรับ 

            1.1.1 ทุนภายในมหาวิทยาลัย (2 คะแนน)           1.1.1 ทุนภายในมหาวิทยาลัย (2 คะแนน) การตีพิมพ หรือ ตัวเลมวารสารวิจัยที ่ 

            1.1.2 ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (3 คะแนน)           1.1.2 ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (3 คะแนน) ปรากฏบทความที่ตีพิมพ        

  หรือ หรือ   

   1.2 บทความวิจัยไดรับหนังสือตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล  1.2 บทความวิจัยไดรับหนังสือตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล   

  ระดับนานาชาติ/ชาติ 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน ซึ่งเกณฑ  ระดับนานาชาติ/ชาติ 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน ซึ่งเกณฑการประเมิน    

  การประเมิน ดังนี้ ดังนี้   

             1.2.1 ระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.             1.2.1 ระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.    

   หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนดสัดสวนการตีพิมพไมนอยกวา 25% (5 คะแนน)  หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนดสัดสวนการตีพิมพไมนอยกวา 25% (5 คะแนน)   

             1.2.2 ระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.             1.2.2 ระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.    

  หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนด  สัดสวนการตีพิมพนอยกวา 25% คิดคะแนน หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนด  สัดสวนการตีพิมพนอยกวา 25% คิดคะแนน   

  เทียบสัดสวนผลงาน เชน เทียบสัดสวนผลงาน เชน   

                     - 20 %  (4 คะแนน)                    - 20 %  (4 คะแนน)   

                     - 15 %  (3 คะแนน)                    - 15 %  (3 คะแนน)   

                     - 10 %  (2 คะแนน)                    - 10 %  (2 คะแนน)   

                     -  5%   (1 คะแนน)                    -  5%   (1 คะแนน)   

        
 

 
 
 
 
 
 



 
 

เกณฑการประเมินภาระงานท่ีสวนงานกำหนด 

ของบุคลากรสายวชิาการ กลุมพนักงานมหาวิทยาลยั พนักงานเงินรายได คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอบการประเมนิป 2564 
 

เกณฑ 

พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานเงินรายได (คะแนนเต็ม 16 คะแนน ตอรอบประเมินทั้งป) 

หลักฐาน ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

1. การผลิตงานวิจัย/ งานวิจัยตอเนื่องใน 1.2.3 ระดับชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ ตามประกาศ ก.พ.อ. 1.2.3 ระดับชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ ตามประกาศ ก.พ.อ. 1.สัญญาทุนที่ไดรับการอนุมัติแลว 

สาขาวิชา (บังคับ) สัดสวนการตีพิมพไมนอยกวา 25% (4 คะแนน) สัดสวนการตีพิมพไมนอยกวา 25% (4 คะแนน) กรณีทุนสวนตัว นับจากช้ินงานที่สำเร็จแลว 

 1.2.4 ระดับชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ ตามประกาศ ก.พ.อ. 1.2.4 ระดับชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2.บทความวิจัยที่ไดรับหนังสอืตอบรับ 

 สัดสวนการตีพิมพนอยกวา 25% คิดคะแนนเทียบสัดสวนผลงาน เชน สัดสวนการตีพิมพนอยกวา 25% คิดคะแนนเทียบสัดสวนผลงาน เชน การตีพิมพ หรือ ตัวเลมวารสารวิจัยที่ 
 - 20 % (3.2 คะแนน) - 20 % (3.2 คะแนน) ปรากฏบทความที่ตีพิมพ 
 - 15 % (2.4 คะแนน) - 15 % (2.4 คะแนน)  
 - 10 % (1.6 คะแนน) - 10 % (1.6 คะแนน)  
 -  5%  (0.8 คะแนน) -  5%   (0.8 คะแนน)  
    

 * ขอ 1.1 สัญญาทุน 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน * ขอ 1.1 สัญญาทุน 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน  

 สามารถนำมานบัซ้ำไดในคร้ังที่ 2 กรณีคร่ึงหลังมีสญัญาทุน 1 รายการ สามารถนำมานับซำ้ไดในคร่ึงแรกได  

 ** ขอ 1.2 ผลงานตีพิมพเผยแพร 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน ** ขอ 1.2 ผลงานตีพิมพเผยแพร 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน  

 สามารถนำมานบัซ้ำไดในคร้ังที่ 2 กรณีคร่ึงหลังมีผลงานเผยแพร 1 รายการ สามารถนำมานับซ้ำไดในคร่ึงแรก  

    

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เกณฑการประเมินภาระงานท่ีสวนงานกำหนด 

ของบุคลากรสายวชิาการ กลุมพนักงานมหาวิทยาลยั พนักงานเงินรายได คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอบการประเมนิป 2564 
 

เกณฑ 

พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานเงินรายได (คะแนนเตม็ 16 คะแนน ตอรอบประเมินทั้งป) 

หลักฐาน ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

2. กลุมการศึกษาและการเรียนการสอน 2.1 การไดรับแตงต้ังเปนผูมีสมรรถนะอาจารย PSU-TPSF หรือ 2.1 การไดรับแตงต้ังเปนผูมีสมรรถนะอาจารย PSU-TPSF หรือ 1.คำสัง่, ประกาศ ผูผานการแตงต้ัง PSU- 

(เลือก) มีสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน นับผลงานไดตลอดปการประเมิน (3 คะแนน) หรือ มีสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน นับผลงานไดตลอดปการประเมิน (3 คะแนน) หรือ TPSF โดยไดรับการแตงต้ังระดับสมรรถนะ 
 2.2 การมีรายวิชา/เนื้อหาในลักษณะ MOOC นับผลงานไดตลอดปการประเมิน 2.2 การมีรายวิชา/เนื้อหาในลักษณะ MOOC นับผลงานไดตลอดปการประเมิน อาจารย หรือ สมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 
 (3 คะแนน) หรือ (3 คะแนน) หรือ สูงข้ึนภายในรอบประเมิน ระหวาง 
 2.3 การมีหลักสูตร non-degree นับผลงานไดตลอดปการประเมิน (3 คะแนน) 2.3 การมีหลักสูตร non-degree นับผลงานไดตลอดปการประเมิน (3 คะแนน) วันที่ 1 ก.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 สามารถ 

 หรือ หรือ นับผลงานไดตลอดป 
 2.4 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมทีไ่ดรับรางวัลระดับคณะข้ึนไป 2.4 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมทีไ่ดรับรางวัลระดับคณะข้ึนไป 2.ผลงานลักษณะ MOOC 1 รายการ 

 หรือ เปนบคุลากรที่เปนที่ยอมรับดานการเรียนการสอนที่ไดรับ หรือ เปนบคุลากรที่เปนที่ยอมรับดานการเรียนการสอนที่ไดรับ ระหวางวันที่ 1 ก.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 
 รางวัลระดับคณะข้ึนไป นับผลงานไดตลอดปการประเมิน (3 คะแนน) หรอื รางวัลระดับคณะข้ึนไป นับผลงานไดตลอดปการประเมิน (3 คะแนน) หรอื สามารถนับไดตลอดป นับรวมผลงานทัง้ที ่
 2.5 การไดรับเชิญเปนวิทยากรเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือหลกัสูตร 2.5 การไดรับเชิญเปนวิทยากรเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือหลกัสูตร ไดรับทุนและไมไดรับทุน 
 ที่จัดโดยหนวยงานระดับคณะขึ้นไป (ภายนอกคณะ) ที่จัดโดยหนวยงานระดับคณะขึ้นไปเปนผูจัด (ภายนอกคณะ) 3.หลักสูตร non-degree สามารถนับ 

 2.5.1 จำนวน 1 ครั้ง (3 คะแนน) 2.5.1 จำนวน 1 ครั้ง (3 คะแนน) ผลงานไดตลอดป 
 2.5.2 กรณีมีผลงานเกิดขึ้น จำนวน 2 ครั้งขึ้นไปในรอบครึ่งแรก 2.5.2 กรณีมีผลงานเกิดขึ้น จำนวน 2 ครั้งขึ้นไปในรอบครึ่งหลัง 4.ประกาศ, รางวัลที่ไดรับในระดับคณะ 
 สามารถนำผลงานชิ้นที ่2 ที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งแรกมาใชในครึ่งหลังได สามารถนำผลงานชิ้นที ่2 ที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งหลังมาใชในครึ่งแรกได ข้ึนไป สามารถนับผลงานไดตลอดป 
   5.หนังสือเชิญใหเปนวิทยากรจากหนวยงาน 
   ภายนอกระดับคณะข้ึนไป 
    

       

        

 
 
 
 
 



เกณฑการประเมินภาระงานท่ีสวนงานกำหนด 

ของบุคลากรสายวชิาการ กลุมพนักงานมหาวิทยาลยั พนักงานเงินรายได คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอบการประเมนิป 2564 
 

เกณฑ 

พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานเงินรายได (คะแนนเตม็ 16 คะแนน ตอรอบประเมินทั้งป) 

หลักฐาน ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

3. การพัฒนางานวิจัยและการไดรับการอางอิง 3.1 การรวมสรางงานวิจัยแบบบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร 3.1 การรวมสรางงานวิจัยแบบบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร 1.สัญญาการรับทุนวิจัย 

ทางวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลยั ซึ่งมีเกณฑการประเมินดังนี้ ของมหาวิทยาลยั ซึ่งมีเกณฑการประเมินดังนี้ 2.แบบรายงานความกาวหนาตามเงื่อนไข 

(เลือก) ซึ่งมีทางเลือก 2 ดาน ดังนี ้ - โครงการไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากภายนอกคณะ ที่บูรณาการตาม - โครงการไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากภายนอกคณะ ที่บูรณาการตาม ของทุน 

3.1 การรวมสรางงานวิจัยแบบบูรณาการตาม ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 1 รายการ หรือ ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 1 รายการ หรือ 3.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย - การรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยที่อยูระหวางดำเนินการ - การรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยที่อยูระหวางดำเนินการ 4.บทความวิจัยที่ไดรับหนังสอืตอบรับ 

หรือ ตามระยะเวลาสัญญาและเงื่อนไขทุน 1 รายการ หรือ ตามระยะเวลาสัญญาและเงื่อนไขทุน 1 รายการ หรือ การตีพิมพ หรือ ตัวเลมวารสารวิจัยที่ปรากฏ 

3.2 การไดรับการอางอิงทางวิชาการ - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 รายการ หรอื - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 รายการ หรอื บทความที่ตีพิมพ 
 - บทความวิจัยไดรับหนังสือตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพเผยแพร - บทความวิจัยไดรับหนังสือตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพเผยแพร  

 ในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ. หรือที่มหาวิทยาลัย ในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ. หรือที่มหาวิทยาลัย  

* ผลงานในขอ 3.1 นี้ สามารถนำไปนับคะแนน กำหนด 1 รายการ กำหนด 1 รายการ  

ในขอที่ 1 ได แตงานวิจัยตองเปนไปตาม * ขอ 3.1 ผลงาน 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน สามารถนับซำ้ไดใน * ขอ 3.1 ผลงาน 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน กรณีมีผลงานเกิดขึ้น * ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ 

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ครึ่งหลัง ในครึ่งหลัง สามารถนำมานับซ้ำในครึ่งแรกได ก.พ.อ. หรือ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 3.2 การไดรับการอางอิงทางวิชาการ ซึ่งมีเกณฑการประเมินดังนี ้ 3.2 การไดรับการอางอิงทางวิชาการ ซึ่งมีเกณฑการประเมินดังนี ้ 1. เอกสารการไดรับคัดเลือกเปนวิทยากร 

 - การเปนวิทยากรรับเชิญในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 คร้ัง - การเปนวิทยากรรับเชิญในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 คร้ัง รับเชิญในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 ของการถูกเชิญเปนวิทยากร (Speaker หรือ Keynote) หรือ ของการถูกเชิญเปนวิทยากร (Speaker หรือ Keynote) หรือ 2. เอกสารที่แสดงการนำเสนอผลงานวิจัยใน 

 - การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และผลงานวิจัย - การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และผลงานวิจัย ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและผลงาน 

 ไดรับรางวัล 1 คร้ัง หรอื ไดรับรางวัล 1 คร้ัง หรอื ไดรับรางวัล 

 - การเปนกรรมการสมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติ 1 คร้ังของการไดรับคัดเลือก - การเปนกรรมการสมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติ 1 คร้ังของการไดรับคัดเลือก 3. เอกสารการไดรับคัดเลือกเปนประธาน/ 

 เปนกรรมการ เปนกรรมการ กรรมการในสมาคมวิชาชีพ ระดับนานาชาติ 

 * ขอ 3.2 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตองเปนการประชุมที่จัดมายาวนาน * ขอ 3.2 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตองเปนการประชุมที่จัดมา 4. เอกสารที่แสดงใหเหน็ชัดเจนวาเปน 

 และมีช่ือเสียงในสาขาที่เช่ียวชาญ มีผูทรงคุณวุฒิที่มีช่ือเสียงในสาขาที่เช่ียวชาญ ยาวนานและมีช่ือเสียงในสาขาที่เช่ียวชาญ มีผูทรงคณุวุฒิที่มีช่ือเสียงในสาขา การประชุมวิชาการนานาระดับชาติ/ 

 จากหลายประเทศเปนคณะกรรมการจัดการประชุมและคณะผูทรงคณุวุฒิคัดสรร ที่เช่ียวชาญจากหลายประเทศเปนคณะกรรมการจัดการประชุมและคณะ สมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติ 

 กลั่นกรองผลงาน และมีผูเขารวมประชุมจากหลายประเทศ ผูทรงคณุวุฒิคัดสรรกลั่นกรองผลงาน และมีผูเขารวมประชุมจากหลายประเทศ  

 ** ขอ 3.2 การไดรบัการอางอิงทางวิชาการ จำนวน 1 ครั้ง (3 คะแนน) ** ขอ 3.2 การไดรบัการอางอิงทางวิชาการ จำนวน 1 ครั้ง (3 คะแนน)  

 *** ขอ 3.2 กรณีการไดรับการอางอิงทางวิชาการ จำนวน 2 ครั้งขึ้นไปใน *** ขอ 3.2 กรณีการไดรับการอางอิงทางวิชาการ จำนวน 2 ครั้งขึ้นไปใน  

 ครึ่งแรกสามารถนำผลงานชิ้นที่ 2 ที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งแรกมาใชในครึ่งหลังได ครึ่งหลัง สามารถนำผลงานชิ้นที่ 2 ในรอบครึ่งหลังมาใชในครึ่งแรกได  
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เกณฑ 

พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานเงินรายได (คะแนนเตม็ 16 คะแนน ตอรอบประเมินทั้งป) 

หลักฐาน ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

4. การใหบริการความรู เผยแพร และนำผลงาน 4.1 จัดโครงการบริการวิชาการแบบกอใหเกิดรายได 1 รายการ หรือ 4.1 จัดโครงการบริการวิชาการแบบกอใหเกิดรายได 1 รายการ หรือ 1.โครงการที่ไดรับการอนุมัติ 

ไปใชประโยชน กับระดับชุมชน, พ้ืนที่, ชาติ 4.2 จัดโครงการบริการวิชาการที่มีการลงนามในสัญญาจาง 1 รายการ หรือ 4.2 จัดโครงการบริการวิชาการที่มีการลงนามในสัญญาจาง 1 รายการ หรือ 2.รายงานประเมินผลโครงการ 

หรือ นานาชาติ (เลือก) 4.3 จัดโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน/ 4.3 จัดโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน/ 3.เอกสารรับรองการนำงานวิจัยไปใช 
 จากหนวยงานภายนอก 1 รายการ หรือ จากหนวยงานภายนอก 1 รายการ หรือ ประโยชน 
 4.4 จัดโครงการบริการวิชาการของคณะ/หลกัสูตรไปใชประโยชนกับ 4.4 จัดโครงการบริการวิชาการของคณะ/หลกัสูตรไปใชประโยชนกับ 4.เอกสารรับรองการบริการวิชาการไปใช 
 ภายนอก 1 รายการ หรือ ภายนอก 1 รายการ หรือ ประโยชนกับภายนอก 
 4.5 นำผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชน 1 รายการ หรือ 4.5 นำผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชน 1 รายการ หรือ (ระดับชุมชน, พ้ืนที่, หนวยงาน รวมทั้งใน 
 4.6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 รายการ (มีหลักฐานรับรองการเผยแพร 4.6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 รายการ (มีหลักฐานรับรองการเผยแพร ระดับชาติ หรือ นานาชาติ) 
 อยางนอย 4 แหลง) หรอื อยางนอย 4 แหลง) หรอื 5.คะแนนประเมิน SAR ระดับหลักสูตร หรือ 
 4.7 บทความวิชาการ 1 รายการ (ตีพิมพในวารสารตามที่เกณฑ ก.พ.อ. 4.7 บทความวิชาการ 1 รายการ (ตีพิมพในวารสารตามที่เกณฑ ก.พ.อ. ระดับนานาชาติ 
 หรือเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด) หรือ หรือเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด) หรือ  

 4.8 หนังสือ 1 รายการ หรือ 4.8 หนังสือ 1 รายการ หรือ  

 4.9 ตำรา 1 รายการ (มีหลักฐานรับรองการเผยแพรอยางนอย 4 แหลง) หรือ 4.9 ตำรา 1 รายการ (มีหลักฐานรับรองการเผยแพรอยางนอย 4 แหลง) หรือ  

 4.10 คะแนนรวมของรายงานผล SAR ระดับหลักสูตร ไมนอยกวา 2.8 หรือ 4.10 คะแนนรวมของรายงานผล SAR ระดับหลักสูตร ไมนอยกวา 2.8 หรือ  

 เขารับการประเมินในระดับนานาชาติ เขารับการประเมินในระดับนานาชาติ  

 4.10.1 คะแนน SAR ระดับหลักสูตร นำมานบัไดเพียง 1 คร้ัง 4.10.1 คะแนน SAR ระดับหลักสูตร นำมานบัไดเพียง 1 คร้ัง  

 (สามารถนับในคร้ังที่ 1 หรือ คร้ังที่ 2 ไมสามารถนับไดตลอดป) (สามารถนับในคร้ังที่ 1 หรือ คร้ังที่ 2 ไมสามารถนับไดตลอดป)  

 4.10.2 การเขารับการประเมินในระดับนานาชาติ นับไดตลอดทั้งป 4.10.2 การเขารับการประเมินในระดับนานาชาติ นับไดตลอดทั้งป  
    
 * ขอ 4.4 โครงการบรกิารวิชาการของคณะ/หลักสูตรทีง่านบริการวิชาการ * ขอ 4.4 โครงการบรกิารวิชาการของคณะ/หลักสูตรทีง่านบริการวิชาการ *เอกสารรับรองการนำผลงานวิจัย หรอื 
 นำไปใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก สามารถขออนุมัติจัดทั้งแบบใชเงิน นำไปใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก สามารถขออนุมัติจัดทั้งแบบใชเงิน บริการวิชาการไปใชประโยชนใหหัวหนา 
 และไมใชเงิน แตตองมีเอกสารรับรองการนำผลงานบริการวิชาการน้ันไปใช และไมใชเงินแตตองมีเอกสารรับรองการนำผลงานบริการวิชาการน้ันไปใช หนวยงานระดับพ้ืนที่ ชุมชน หนวยงาน 

 ประโยชน ประโยชน ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ เปน 

   ผูลงนามในหนังสือรับรอง 

 
 
 
 



หมายเหต ุ    

1. มีการแสดงเอกสารหลักฐานและผลงานประกอบการประเมินอยางชัดเจนทุกรายการ   

2. เอกสารหลักฐานและผลงานแตละรายการจะตองเปนผลงานที่เกิดข้ึนภายในรอบประเมิน 2564 (ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)   

3. เกณฑหรือขอกำหนดใดที่ไมไดถูกกำหนดหรือมีประเด็นหาขอยุติไดยาก ใหเทียบเคียงหรือดูจากแนวปฏิบัติตามประกาศและขอบังคบัของมหาวิทยาลยั และกรณีความจำเปนเรงรีบ 
 เพ่ือใหระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยใหคณบดีเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยช้ีขาด การวินิจฉัยช้ีขาดของคณบดีใหถือเปนทีสุ่ดในรอบการประเมิน 2564   
4. พนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงานเงินรายได คะแนนเต็ม 16 คะแนน ตอป มหาวิทยาลัยกำหนดใหคณะ/สวนงาน ดำเนินการการประเมินใหคะแนนภาระงานที่สวนงานกำหนด ปละ 2 คร้ังๆ ละ 8 คะแนน  
 แตสามารถปรับแกคะแนนคร่ึงแรกไดเม่ือมีผลงานเกิดข้ึนในคร้ังที่ 2 
5. การเลือกภาระงานทีส่วนงานกำหนด (ขอเลือก) ของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได ใหเลือกขอเดียวกันทั้งคร่ึงแรก และคร่ึงหลัง  
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ขาราชการ (คะแนนเต็ม 16 คะแนน ตอครัง้ ประเมินปละ 2 ครั้ง) 

หลักฐาน ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

1. การผลิตงานวิจัย/ งานวิจัยตอเนื่องใน   1.1 โครงการไดรับอนุมัติทุนวิจัย 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน (ทั้งภายใน  1.1 โครงการไดรับอนุมัติทุนวิจัย 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน 1.สัญญาทุนที่ไดรับการอนุมัติแลว  

สาขาวิชา (บังคับ) และภายนอกมหาวิทยาลัย / สัญญาทุนอยูในชวงระยะเวลาตามสัญญาทุน)  (ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย / สัญญาทุนอยูในชวงระยะเวลา  กรณีทุนสวนตัว นับจากช้ินงานที่  

  ซึ่งเกณฑการประเมินดังนี ้ ตามสัญญาทุน) ซึ่งเกณฑการประเมินดังนี ้ สำเร็จแลว 

            1.1.1 ทุนภายในมหาวิทยาลัย (4 คะแนน)           1.1.1 ทุนภายในมหาวิทยาลัย (4 คะแนน) 2.บทความวิจัยที่ไดรับหนังสอืตอบรับ          

            1.1.2 ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (6 คะแนน)           1.1.2 ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (6 คะแนน) การตีพิมพ หรือ ตัวเลมวารสารวิจัยที ่       

  หรือ หรือ ปรากฏบทความที่ตีพิมพ 

   1.2 บทความวิจัยไดรับหนังสือตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล  1.2 บทความวิจัยไดรับหนังสือตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล   

  ระดับนานาชาติ/ชาติ 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน ซึง่เกณฑการประเมิน  ระดับนานาชาติ/ชาติ 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน ซึง่เกณฑ   

  ดังนี้ การประเมิน ดังนี้   

             1.2.1 ระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.             1.2.1 ระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.   

   หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนดสัดสวนการตีพิมพไมนอยกวา 25% (10 คะแนน) หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนดสัดสวนการตีพิมพไมนอยกวา 25% (10 คะแนน)   

            1.2.2 ระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.             1.2.2 ระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.  

  หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนด  สัดสวนการตีพิมพนอยกวา 25% คิดคะแนน หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนด  สัดสวนการตีพิมพนอยกวา 25% คิดคะแนน   

  เทียบสัดสวนผลงาน เชน เทียบสัดสวนผลงาน เชน   

                     - 20 % (8 คะแนน)                    - 20 % (8 คะแนน)   

                     - 15 % (6 คะแนน)                    - 15 % (6 คะแนน)   

                     - 10 % (4 คะแนน)                    - 10 % (4 คะแนน)   

                     -  5%  (2 คะแนน)                    -  5%  (2 คะแนน)   
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เกณฑ 

ขาราชการ (คะแนนเต็ม 16 คะแนน ตอครัง้ ประเมินปละ 2 ครั้ง) 

หลักฐาน ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

1. การผลิตงานวิจัย/ งานวิจัยตอเนื่องใน             1.2.3 ระดับชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.             1.2.3 ระดับชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.  1.สัญญาทุนที่ไดรับการอนุมัติแลว  

สาขาวิชา (บังคับ) สัดสวนการตีพิมพไมนอยกวา 25% (8 คะแนน) สัดสวนการตีพิมพไมนอยกวา 25% (8 คะแนน) กรณีทุนสวนตัว นับจากช้ินงานที่  

            1.2.4 ระดับชาติในฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับ ตามประกาศ ก.พ.อ.            1.2.4 ระดับชาติในฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับ ตามประกาศ ก.พ.อ.  สำเร็จแลว 

  สัดสวนการตีพิมพนอยกวา 25% คิดคะแนนเทียบสัดสวนผลงาน เชน สัดสวนการตีพิมพนอยกวา 25% คิดคะแนนเทียบสัดสวนผลงาน เชน 2.บทความวิจัยที่ไดรับหนังสอืตอบรับ          

                   - 20 %  (6.4 คะแนน)                  - 20 %  (6.4 คะแนน) การตีพิมพ หรือ ตัวเลมวารสารวิจัยที ่       

                   - 15 %  (4.8 คะแนน)                  - 15 %  (4.8 คะแนน) ปรากฏบทความที่ตีพิมพ 

                   - 10 %  (3.2 คะแนน)                  - 10 %  (3.2 คะแนน)   

                   -  5%   (1.6 คะแนน)                  -  5%   (1.6 คะแนน)   

        

  * ขอ 1.1 สัญญาทุน 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน สามารถนับซ้ำได * กลุมขาราชการ ไมสามารถนำผลงานครั้งที่ 2 มานับซ้ำในครั้งที่ 1    

  ในครั้งที่ 2     

  ** ขอ 1.2 ผลงานตีพิมพเผยแพร 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน      

  สามารถนับซ้ำไดในครั้งที ่2     
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เกณฑ 

ขาราชการ (คะแนนเต็ม 16 คะแนน ตอครัง้ ประเมินปละ 2 ครั้ง) 

หลักฐาน ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 

คะแนนเต็ม 6 คะแนน คะแนนเต็ม 6 คะแนน 

2. กลุมการศึกษาและการเรียนการสอน 2.1 การไดรับแตงต้ังเปนผูมีสมรรถนะอาจารย PSU-TPSF หรือ 2.1 การไดรับแตงต้ังเปนผูมีสมรรถนะอาจารย PSU-TPSF หรือ 1.คำสัง่, ประกาศ ผูผานการแตงต้ัง  

(เลือก) มีสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน นับผลงานไดตลอดปการประเมิน (6 คะแนน) หรือ มีสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน (6 คะแนน) หรือ PSU-TPSF โดยไดรับการแตงต้ังระดับ 

  2.2 การมีรายวิชา/เนื้อหาในลักษณะ MOOC นับผลงานไดตลอดปการประเมิน 2.2 การมีรายวิชา/เนื้อหาในลักษณะ MOOC (6 คะแนน) หรือ สมรรถนะอาจารย หรือ สมรรถนะใน 

  (6 คะแนน) หรือ   ระดับที่สูงข้ึนภายในรอบประเมิน  

  2.3 การมีหลักสูตร non-degree นับผลงานไดตลอดปการประเมิน (6 คะแนน) หรือ 2.3 การมีหลักสูตร non-degree (6 คะแนน) หรือ ระหวางวันที่ 1 ก.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 

  2.4 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมทีไ่ดรับรางวัลระดับคณะข้ึนไป 2.4 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมทีไ่ดรับรางวัลระดับคณะข้ึนไป สามารถนับผลงานไดตลอดป 

  หรือ เปนบคุลากรที่เปนที่ยอมรับดานการเรียนการสอนที่ไดรับรางวัลระดับคณะข้ึนไป หรือ เปนบคุลากรที่เปนที่ยอมรับดานการเรียนการสอนที่ไดรับรางวัล 2.ผลงานลักษณะ MOOC 1 รายการ  

  ข้ึนไป นับผลงานไดตลอดปการประเมิน (6 คะแนน) หรือ ระดับคณะข้ึนไป  (6 คะแนน) หรือ ระหวางวันที่ 1 ก.ค. 63 - 31 พ.ค. 64  

  2.5 การไดรับเชิญเปนวิทยากรเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือหลกัสูตร 2.5 การไดรับเชิญเปนวิทยากรเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือหลกัสูตร สามารถนับไดตลอดป นับรวมผลงาน 

  ที่จัดโดยหนวยงานระดับคณะขึ้นไป (ภายนอกคณะ)  ที่จัดโดยหนวยงานระดับคณะขึ้นไป (ภายนอกคณะ)  ทั้งที่ไดรับทุนและไมไดรับทุน 

      2.5.1 จำนวน 1 ครั้ง (6 คะแนน)     2.5.1 จำนวน 1 ครั้ง (6 คะแนน) 3.หลักสูตร non-degree สามารถนับ 

      2.5.2 กรณีมีผลงานเกิดขึ้น จำนวน 2 ครั้งขึ้นไปในรอบครึ่งแรก    ผลงานไดตลอดป 

  สามารถนำผลงานชิ้นที ่2 ที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งแรกมาใชในครึ่งหลังได   4.ประกาศ, รางวัลที่ไดรับในระดับ 

    * กลุมขาราชการ ไมสามารถนำผลงานครั้งที่ 2 มานับซ้ำในครั้งที่ 1  คณะข้ึนไป สามารถนบัผลงานไดตลอดป 

      5.หนังสือเชิญใหเปนวิทยากรจาก 

      หนวยงานภายนอกระดับคณะข้ึนไป 
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เกณฑ 

ขาราชการ (คะแนนเต็ม 16 คะแนน ตอครัง้ ประเมินปละ 2 ครั้ง) 

หลักฐาน ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 

คะแนนเต็ม 6 คะแนน คะแนนเต็ม 6 คะแนน 

3. การพัฒนางานวิจัยและการไดรับการอางอิง 3.1 การรวมสรางงานวิจัยแบบบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร 3.1 การรวมสรางงานวิจัยแบบบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร 1.สัญญาการรับทุนวิจัย 

ทางวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ของมหาวิทยาลยั ซึ่งมีเกณฑการประเมินดังนี้ ของมหาวิทยาลยั ซึ่งมีเกณฑการประเมินดังนี้ 2.แบบรายงานความกาวหนาตาม 

(เลือก) ซึ่งมีทางเลือก 2 ดาน ดังนี ้      - โครงการไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากภายนอกคณะ ที่บูรณาการตาม     - โครงการไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากภายนอกคณะ ที่บูรณาการตาม เงื่อนไขของทุน 

3.1 การรวมสรางงานวิจัยแบบบูรณาการตาม ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 1 รายการ หรือ ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 1 รายการ หรือ 3.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย      - การรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยที่อยูระหวางดำเนินการ     - การรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยที่อยูระหวางดำเนินการ 4.บทความวิจัยที่ไดรับหนังสอื  

หรือ ตามระยะเวลาสัญญาและเงื่อนไขทุน 1 รายการ หรือ ตามระยะเวลาสัญญาและเงื่อนไขทุน 1 รายการ หรือ ตอบรับ การตีพิมพ หรือ ตัวเลม 

3.2 การไดรับการอางอิงทางวิชาการ     - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 รายการ หรอื    - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 รายการ หรอื วารสารวิจัยที่ปรากฏบทความ 

* ผลงานในขอ 3.1 นี้ สามารถนำไปนับคะแนน     - บทความวิจัยไดรับหนังสือตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล    - บทความวิจัยไดรับหนังสือตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล ที่ตีพิมพ 

ในขอที่ 1 ได แตงานวิจัยตองเปนไปตาม ที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ. หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนด 1 รายการ ที่เปนที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ. หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนด 1 รายการ * ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับตาม  

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย * ขอ 3.1 ผลงาน 1 รายการ นับไดตลอดปการประเมิน สามารถนับซำ้ในครั้งที ่2 * กลุมขาราชการ ไมสามารถนำผลงานครั้งที่ 2 มานับซ้ำในครั้งที่ 1  ประกาศ ก.พ.อ. หรือที่มหาวิทยาลัย 

 3.2 การไดรับการอางอิงทางวิชาการ ซึ่งมีเกณฑการประเมินดังนี ้ 3.2 การไดรับการอางอิงทางวิชาการ ซึ่งมีเกณฑการประเมินดังนี ้ 1. เอกสารการไดรับคัดเลือกเปน 

  - การเปนวิทยากรรับเชิญในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 คร้ัง  - การเปนวิทยากรรับเชิญในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 คร้ัง วิทยากรรับเชิญในที่ประชุมวิชาการ 

 ของการถูกเชิญเปนวิทยากร (Speaker หรือ Keynote) หรือ  ของการถูกเชิญเปนวิทยากร (Speaker หรือ Keynote) หรือ  ระดับนานาชาติ 

  - การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ  - การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ 2. เอกสารที่แสดงการนำเสนอ 

 ผลงานวิจัยไดรับรางวัล 1 คร้ัง หรอื ผลงานวิจัยไดรับรางวัล 1 คร้ัง หรอื ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 

  - การเปนกรรมการสมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติ 1 คร้ังของ  - การเปนกรรมการสมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติ 1 คร้ังของ ระดับนานาชาติและผลงานไดรับ 

 การไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ การไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ รางวัล 

     3. เอกสารการไดรับคัดเลือกเปน 

 * ขอ 3.2 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตองเปนการประชุมที่จัดมายาวนาน * ขอ 3.2 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตองเปนการประชุมที่จัดมายาวนาน ประธาน/กรรมการในสมาคมวิชาชีพ 

 และมีช่ือเสียงในสาขาที่เช่ียวชาญ มีผูทรงคุณวุฒิที่มีช่ือเสียงในสาขาที่เช่ียวชาญ และมีช่ือเสียงในสาขาที่เช่ียวชาญ มีผูทรงคุณวุฒิที่มีช่ือเสียงในสาขาที่เช่ียวชาญ ระดับนานาชาติ 

 จากหลายประเทศเปนคณะกรรมการจัดการประชุมและคณะผูทรงคณุวุฒิคัดสรร จากหลายประเทศเปนคณะกรรมการจัดการประชุมและคณะผูทรงคณุวุฒิคัดสรร 4. เอกสารที่แสดงใหเหน็ชัดเจนวา 

  กลั่นกรองผลงาน และมีผูเขารวมประชุมจากหลายประเทศ กลั่นกรองผลงาน และมีผูเขารวมประชุมจากหลายประเทศ เปนการประชุมวิชาการระดับ 

  ** ขอ 3.2 การไดรบัการอางอิงทางวิชาการ จำนวน 1 ครั้ง (6 คะแนน)  ** ขอ 3.2 การไดรบัการอางอิงทางวิชาการ จำนวน 1 ครั้ง (6 คะแนน) นานาชาติ/สมาคมวิชาชีพ 

  ไมสามารถนับซ้ำได ***กลุมขาราชการ ไมสามารถนำผลงานครั้งที่ 2 มานับซ้ำในครั้งที่ 1  ระดับนานาชาติ 

  *** ขอ 3.2 กรณีการไดรับการอางอิงทางวิชาการ จำนวน 2 ครั้งขึ้นไปใน     

  ครึ่งแรกสามารถนำผลงานชิ้นที่ 2 ที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งแรกมาใชในครึ่งหลังได     



 
เกณฑการประเมินภาระงานท่ีสวนงานกำหนด 

ของบุคลากรสายวชิาการ กลุมขาราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอบการประเมนิป 2564 

เกณฑ 

ขาราชการ (คะแนนเต็ม 16 คะแนน ตอรอบประเมิน ประเมินปละ 2 ครั้ง) 

หลักฐาน ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 

คะแนนเต็ม 6 คะแนน คะแนนเต็ม 6 คะแนน 

4. การใหบริการความรู เผยแพร และนำ  4.1 จัดโครงการบริการวิชาการแบบกอใหเกดิรายได 1 รายการ หรือ  4.1 จัดโครงการบริการวิชาการแบบกอใหเกดิรายได 1 รายการ หรือ 1.โครงการที่ไดรับการอนุมัติ  

ผลงานไปใชประโยชน กับระดับชุมชน, พ้ืนที่,   4.2 จัดโครงการบริการวิชาการที่มีการลงนามในสัญญาจาง 1 รายการ หรือ  4.2 จัดโครงการบริการวิชาการที่มีการลงนามในสัญญาจาง 1 รายการ หรือ 2.รายงานประเมินผลโครงการ  

ชาติ หรือ นานาชาติ (เลือก)  4.3 จัดโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน/  4.3 จัดโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน/ 3.เอกสารรับรองการนำงานวิจัยไปใช  

  จากหนวยงานภายนอก 1 รายการ หรือ จากหนวยงานภายนอก 1 รายการ หรือ ประโยชน 

   4.4 จัดโครงการบริการวิชาการของคณะ/หลกัสูตรไปใชประโยชนกับ  4.4 จัดโครงการบริการวิชาการของคณะ/หลกัสูตรไปใชประโยชนกับ 4.เอกสารรับรองการบริการวิชาการไป 

  ภายนอก 1 รายการ หรือ ภายนอก 1 รายการ หรือ ใชประโยชนกับภายนอก(ระดับชุมชน,  

   4.5 นำผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชน 1 รายการ หรอื  4.5 นำผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชน 1 รายการ หรอื พ้ืนที่, หนวยงานทั้งในระดับชาติ หรือ  

   4.6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 รายการ (มีหลักฐานรับรองการเผยแพร                           4.6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 รายการ (มีหลักฐานรับรองการเผยแพร  นานาชาติ) 

  อยางนอย 4 แหลง) หรอื อยางนอย 4 แหลง) หรอื 5.คะแนนประเมิน SAR ระดับ  

   4.7 บทความวิชาการ 1 รายการ (ตีพิมพในวารสารตามที่เกณฑ ก.พ.อ.   4.7 บทความวิชาการ 1 รายการ (ตีพิมพในวารสารตามที่เกณฑ ก.พ.อ.  หลักสูตร หรือ ระดับนานาชาต ิ

  หรือเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด) หรือ หรือเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด) หรือ  

   4.8 หนังสือ 1 รายการ หรือ  4.8 หนังสือ 1 รายการ หรือ   

   4.9 ตำรา 1 รายการ (มีหลักฐานรับรองการเผยแพรอยางนอย 4 แหลง) หรือ  4.9 ตำรา 1 รายการ (มีหลักฐานรับรองการเผยแพรอยางนอย 4 แหลง) หรือ   

   4.10 คะแนนรวมของรายงานผล SAR ระดับหลักสูตร ไมนอยกวา 2.8 หรือ  4.10 คะแนนรวมของรายงานผล SAR ระดับหลักสูตร ไมนอยกวา 2.8 หรือ   

  เขารับการประเมินในระดับนานาชาติ เขารับการประเมินในระดับนานาชาติ   

         4.10.1 คะแนน SAR ระดับหลกัสูตร นำมานับไดเพียง 1 คร้ัง        4.10.1 คะแนน SAR ระดับหลกัสูตร นำมานับไดเพียง 1 คร้ัง   

  (สามารถนับในคร้ังที่ 1 หรือ คร้ังที่ 2 ไมสามารถนับไดตลอดป) (สามารถนับในคร้ังที่ 1 หรือ คร้ังที่ 2 ไมสามารถนับไดตลอดป)   

         4.10.2 การเขารับการประเมินในระดับนานาชาติ นับไดตลอดทั้งป        4.10.2 การเขารับการประเมินในระดับนานาชาติ นับไดตลอดทั้งป  

    

    

  * ขอ 4.4 โครงการบริการวิชาการของคณะ/หลักสูตรที่งานบริการวิชาการนำไปใช  * ขอ 4.4 โครงการบริการวิชาการของคณะ/หลักสูตรที่งานบริการวิชาการ *เอกสารรับรองการนำผลงานวิจัย 

  ประโยชนจากหนวยงานภายนอก สามารถขออนุมตัิจัดทัง้แบบใชเงิน และไมใชเงิน  นำไปใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก สามารถขออนุมัติจัดทั้งแบบใชเงิน  หรือ บริการวิชาการไปใชประโยชน  

  แตตองมีเอกสารรับรองการนำผลงานบริการวิชาการน้ันไปใชประโยชน และไมใชเงิน แตตองมีเอกสารรับรองการนำผลงานบริการวิชาการน้ันไปใช ใหหัวหนาหนวยงานระดับพ้ืนที่  

    ประโยชน ชุมชน หนวยงาน รวมทั้งใน 

     ** กลุมขาราชการ ไมสามารถนำผลงานครั้งที่ 2 มานับซ้ำในครั้งที่ 1 ระดับชาต ิหรือนานาชาติ เปน 

    ผูลงนามในหนังสือรับรอง 

      



 
 

หมายเหต ุ
1. มีการแสดงเอกสารหลักฐานและผลงานประกอบการประเมินอยางชัดเจนทุกรายการ  
2. เอกสารหลักฐานและผลงานแตละรายการจะตองเปนผลงานที่เกิดข้ึนภายในรอบประเมิน 2564 (ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)  
3. เกณฑหรือขอกำหนดใดที่ไมไดถูกกำหนดหรือมีประเด็นหาขอยุติไดยาก ใหเทียบเคียงหรือดูจากแนวปฏิบัติตามประกาศและขอบังคบัของมหาวิทยาลยั  
   และกรณีความจำเปนเรงรีบเพ่ือใหระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยใหคณบดีเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยช้ีขาด การวินิจฉัยช้ีขาดของคณบดีใหถือเปนที่สุดในรอบการประเมิน 2564  
4. ขาราชการ คะแนนเต็ม 16 คะแนน ตอคร้ัง โดยมหาวิทยาลัยกำหนดใหคณะสวนงานประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) และ Competency เพ่ือเลื่อนเงินเดือน จำนวน 2 คร้ัง ตอป 
5. การเลือกภาระงานทีส่วนงานกำหนด (ขอเลือก) ของขาราชการใหเลือกขอเดียวกันทั้งคร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2  
6. เนื่องจากกลุมขาราชการ กำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนปละ 2 คร้ัง ดังนัน้ ผลงานที่เกิดข้ึนในรอบที่ 2 จึงไมสามารถนำมานับคะแนนซำ้ไดในรอบที่ 1 เนื่องจากเม่ือประเมินผลการปฏิบัติงานคร้ังที่ 1  
   และเลื่อนเงินเดือนแลว นับเปนการสิ้นสุดการประเมินในคร้ังที่ 1 โดยกลุมขาราชการ ตองจัดทำขอตกลงภาระงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน คร้ังที่ 2 ตามข้ันตอนตอไป 
 

 


