แนวทางการดําเนินงานตามประกาศการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ ตั้งแตป 2561
กลุมทั่วไป
อายุไมเกิน 5 ป
(นับอายุแบบระบบ TRACK)

เนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ

ขาราชการ /
พนักงานมหาวิทยาลัย

เนนการสอน
อายุมากกวา 5 ป

เนนวิจัย

(นับอายุแบบระบบ TRACK)

เนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ
ไมลาศึกษาฯ = นับตั้งแตวันบรรจุ

การนับอายุแบบระบบ Track

ลาศึกษาฯ = นับตั้งแตวันบรรจุ – ลาศึกษาฯ
สายสนับสนุน --> วิชาการ = นับตัง้ แตวันที่เปลี่ยน
พ.เงินรายได --> พม = นับตอเนือ่ ง

1. การนับอายุแบบระบบ TRACK คํานวณโดย นับอายุตั้งแตวันบรรจุ หักลบ วันลาศึกษาหรือเปลี่ยนตําแหนงออก

โดยนับถึงวันที่ 31 ก.ค.ของทุกป
(ตัวอยาง หากบรรจุ 1 สิงหาคม 2560 –อายุงานจริงเทากับ 1 เดือน -- อายุงานในระบบเทากับ 0 ป)
2. ลาศึกษาฯ หมายรวมถึง ลาศึกษา ฝกอบรม ลาเพิ่มพูน ลาปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ กรณีลาไมถึง 4 เดือน
ใหถอื เปนการปฏิบัตงิ าน
3. การนับระยะเวลาใหนับวันตามปปฏิทิน คํานวณตามขอมูลทีม่ ีในระบบฐานขอมูลและเปดชองทางไวใหเจาหนาที่
แกไขขอมูลเพิ่มเติมไดเอง (นับเฉพาะป และ เดือน เศษของวันไมนํามานับ)

การเปลี่ยน TRACK
กําหนดใหเปลี่ยน
รอบ ส.ค. ...

อายุเกิน 5 ป มีตน.วิชาการ --> เปลี่ยนไดหลังจากเลือก TRACK ครบ 2 ป
--> ตําแหนงสูงขึน้ ระหวางป เชน ผศ. เปน รศ.ไมมีการเปลี่ยน TRACK
ระหวางทาง
อายุไมเกิน 5 ป --> มี ตน.ทางวิชาการสามารถเลือกเปลี่ยน TRACK ไดเมือ่ ถึงตนรอบของการประเมินปถดั ไป
--> มี ตน. ทางวิชาการกอนอายุงานครบ 2 ป ตองรอใหครบ 2 ป จึงเลือก TRACK

** กรณีมีประสบการณมากกวา 5 ป มาจากหนวยงานภายนอก และมาบรรจุใหม **
การเลือก Track สามารถเลือกไดทั้ง กลุมอายุไมเกิน 5 ป และอายุมากกวา 5 ป ขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของคณะ/หนวยงาน
** สําหรับผูบริหารสวนกลางของมหาวิทยาลัย **
ใหการเจาหนาทีข่ องคณะที่ผูบริหารสังกัดเปนผูดาํ เนินการยืนยันอายุในระบบTRACK และ TRACK ทีผ่ ูบริหารเลือก
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การทําขอตกลงภาระงานในเอกสาร
ตั้งแตรอบการประเมิน 2/2560 ใหบุคลากรดังตอไปนี้สามารถทําขอตกลงภาระงานเปนเอกสารเสนอ
ตอผูบังคับบัญชา
1. มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมถึง 1 ป ไดแก
- บรรจุใหมอยูระหวางทดลองการปฏิบัติงาน
- กลับจากลาศึกษา / ลาเพิ่มพูนความรู
- ลาศึกษาโดยใชเวลาบางสวนทําใหหนวยงานไมมอบหมายวิชาสอน
- ไมมี นศ. ระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล
- ไมมีนวัตกรรมการสอน
- ไมมีผลงานวิชาการ และ กรณีอื่นๆ
2. มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 1 ป แตคณะ/หนวยงานไมไดมอบหมายวิชาสอนให
3. ปวย และไมสามารถทําขอตกลงในระบบ Tor Online ได ใหอยูในดุลยพินิจผูบังคับบัญชา
4. บุคลากรที่ดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา หรือเทียบเทาขึ้นไป เมื่อพนจากตําแหนงบริหาร
( ใหระยะเวลา 2 ป หลังพนจากตําแหนง และใหทําขอตกลงในตนรอบประเมินถัดไป )
5. บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณนั้นๆ
6. ตําแหนงอาจารยนักวิจัย อ.ชาวตางประเทศ อ.ผูมีความรูความสามารถพิเศษ บุคลากรสาย
วิชาการสังกัด รร.สาธิตฯ
7. ประเด็นอื่นๆ ที่นอกเหนือ ขอใหคณะ/หนวยงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

การกําหนดสัดสวนประเภทภาระงาน
ประเภทภาระงาน (Track)

ภาระงาน (รอยละโดยประมาณ)
สอน

วิจัย

บริการวิชาการ ฯ

1. กลุมทั่วไป

50-60

30-40

5-10

2. กลุมเนนวิทยสุขภาพ

25-60

25-60

10-40

1. เนนการสอน

60-70

25-35

5-10

2. เนนการวิจัย

25-35

60-70

5-10

3. เนนวิทยสุขภาพ

25-60

25-60

10-40

กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป

กลุมอายุงานมากกวา 5 ป
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ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอตกลงภาระงาน

กรอกขอมูลภาระ
งานทั้งหมด

ระบบภาระงาน (LU)
https://hrmis.psu.ac.th

บุคลากรสาย
วิชาการ

กรอกขอมูลผลงาน

บริการวิชาการ และอื่นๆตาม
รายละเอียดในตาราง

ดึงขอมูลผลงานวิชาการ

https://hrmis.psu.ac.th

กรอกขอมูล
งานวิจัย / ทุน

เจาหนาที่ บ.ว.

ระบบผลงานทางวิชาการ

ดึงขอมูลเฉพาะภาระงานสอน,

ระบบบริหารงานวิจัย (PRPM)
https://research.psu.ac.th

กรอกขอมูลทุน/ที่ปรึกษา ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
หลักคุมวิทยานิพนธ
http://www.grad.psu.ac.th/intranet/
scholar_report/check_advisory.php
/
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TOR-Online

ดึงขอมูลทุนวิจัย

1.ดึงขอมูลทุนวิจัย
2.ดึงที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ

ภาระงานขั้นต่ําปรับใหมตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
แนวปฏิบัติในการคํานวณภาระงานสําหรับการจัดทําขอตกลงภาระงาน
รอบการประเมิน ป 2561
อายุงานตามระบบ TRACK ไมเกิน 5 ป – กลุมทั่วไป
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อายุงานตามระบบ TRACK ไมเกิน 5 ป – กลุมทั่วไป
ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

สอน (รอยละ 50-60)
1. วิชาสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ
2.1 ระดับ ป.เอก
2.2 ระดับ ป.โท

3. นวัตกรรมการ
สอน (ตอป)

9 LU

1 คน

1 รายการ

- ระบบ HRMIS ภาระงานสอน
ทุกขอ ยกเวน 1.7

กลุมขาราชการ ระบบจะกําหนดใหที่ 4.5 LU ตอรอบ
การประเมิน

วิทยานิพนธ
1. เอก 1 คน = โท 2 คน
- ดึงจากระบบสารสนเทศบัณฑิต
(เทียบไป-กลับได / นับเวลาเฉพาะในหลักสูตร)
วิทยาลัย
2. โท สารนิพนธ 3 คน = โท วิทยานิพนธ 1 คน
สารนิพนธ
(เทียบไปกลับได / นับเวลาเฉพาะในหลักสูตร /
- ดึงจากระบบHRMIS (LU)
ไมสามารถเทียบตอไปถึงป.เอก)
3. ที่ปรึกษารวม 1 คน = ทีป่ รึกษาหลัก 0.5 คน
(เทียบไปกลับได / ที่ปรึกษารวมหลายคน ใหเอา
0.5 หาร จํานวนที่ปรึกษารวม)
ตัวอยาง เปนที่ปรึกษารวม 3 คน
(0.5/3 = คนละ 0.167 คน )
4. เปลี่ยน อ.ที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ
4.1 นศ.ทําหัวขอใหม (นับเชนเดียวกับขอ 1- ขอ 3)
4.2 นศ.ทําหัวขอเดิม
- ให นศ. 1 คน = ทีป่ รึกษาหลัก 0.5 คน
- ที่ปรึกษารวม 1 คน = ที่ปรึกษาหลัก 0.25 คน
(ที่ปรึกษารวมหลายคน ใหเอา 0.25 หาร
จํานวนที่ปรึกษารวม)
ตัวอยาง เปนที่ปรึกษารวม 3 คน
(0.25/3 = คนละ 0.084 คน )
- ระบบ TOR
( กรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)

1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
(แมจะมีหลายวิชา ก็ใหนับเทากับ 1รายการ) หรือ
2. มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม
และการวัดประเมินผลสอดคลองกับ Learning
Outcome หรือ
3. มีการบูรณาการ การเรียนการสอนกับศาสตรอื่น หรือ
ประยุกตการวิจัยเขากับบทเรียน หรือมีผลงานของ
นักศึกษา หรือของอาจารยที่เกิดจากการเรียนการ
สอนแบบใหม รวมถึงผลงานที่ใชเทคโนโลยี หรือ
4. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม ไดรับรางวัล
ระดับชาติ หรือ
5. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม ไดรับรางวัลระดับ
นานาชาติ
** จากขอ 1-5 หากนับรวมแลวไดมากกวา 3 รายการ
ใหนับไดสูงสูดเพียง 3 รายการ **
** กลุมขาราชการ
ผลงานที่เกิดในรอบที่ 1/... สามารถนํามานับในรอบ
2/... ได
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

วิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ (รอยละ 30-40)
- ตองไดรบั อนุมัติทุน โดยนับเฉพาะเวลาที่ไดรับทุน
ไมนบั เวลาที่ขยายทุนที่อยูในรอบการประเมินนั้นๆ
- นับ เฉพาะทุนวิจัย ไมนับรวมทุนสนับสนุน/
สงเสริมการวิจัยอื่นๆ
- นับ เฉพาะ คก.ลูก /คก.เดี่ยว ไมนับ คก. แม
- นับ จํานวนทุนไมวา จะมีสว นรวมเทาไหรก็ตาม
- ผูรับผิดชอบโครงการ (กรณีจัดจางทําการวิจัย)
เทียบเทาหัวหนาโครงการ
- ไมนับ ทุนสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่ขอใน
แตละภาคการศึกษา
- ไมนับ ทุนสวนตัว หรือทุนที่ไมผานกระบวนการ
พิจารณาค.ก.
- ไมนับ ทุนโครงงานนักศึกษา
- ไมนับ ขอเสนอโครงการ
1. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุน
ภายใน

- รอบปที่ 1-2 - ระบบ PRPM
อยางนอย 1ทุน - ระบบของบัณฑิตวิทยาลัย
- รอบปที่ 3-5
อยางนอย 1ทุน

1.2 จํานวนทุน
ภายนอก

-

2. ผลงานทาง
วิชาการ)

1 รายการ
(ตอป)
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1. ทุนภายใน คือ ทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรงบประมาณ และ
พิจารณาโครงการภายในมหาวิทยาลัยเชนงบประมาณ
แผนดิน (วช), เงินรายไดม., เงินรายไดคณะ/หนวยงาน
เปนตน
2. ทุนภายนอก 1 ทุน = ทุนภายใน 2 ทุน
(เทียบไป-กลับได )
3. ทุนวิจัย (คก.วิจัย) จาก บัณฑิตวิทยาลัย
เฉพาะที่ TOR ดึงขอมูล
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก รวมกับ PERCH
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก ระหวาง สกว.และ
ม.อ.
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษกภายใต คก.ทุนพัฒนา
อาจารยระดับป.เอกระหวาง สกอ.-กับ สกว.(ทุน
คปก.- สกอ.)
- ทุน สกอ. คก.พัฒนาอาจารยและบุคลากรสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จ.
ชายแดนใต
- ทุนผูชวยวิจัยระดับ ป.เอกเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
4. ทุนวิจัย (คก.วิจัย) ที่สํานักวิจัยกําหนด
1. มีสวนรวมตั้งแต 25% ขึ้นไป = 1 บทความ
2. มีสวนรวมนอยกวา 25% = 0.5 บทความ
3. มีสวนรวมนอยกวา 25% หลายบทความใหนบั
รวมกันแตไมเกิน 1 บทความ (หากตีพิมพในฐาน
Scopus และ Web of Science ใหนบั รวมได)

ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

2.1 บทความวิจัย
หรือ

- ระบบHRMIS ; บทความวิจัย

2.2 อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร
หรือ
2.3 การใชประโยชน
หรือ

- ระบบHRMIS ; อนุสิทธิบัตรสิทธิบัตร
- ระบบHRMIS ; ผลงานที่ได
นําไปใชประโยชนตอชุมชน/
อุตสาหกรรม/อื่นๆ
- ระบบHRMIS ; หนังสือ –ตํารา

2.4 หนังสือ/ตํารา
หรือ
2.5 บทความวิชาการ
หรือ
2.6 reviewed article
หรือ

- ระบบHRMIS; บทความวิชาการ
- ระบบHRMIS; reviewed article

หมายเหตุ
ตีพิมพในวารสาร(Publications) ในฐานขอมูลทั้ง 20 ฐานขอมูล
โดยพิจารณาจาก เดือนแรกของวารสาร และปที่ตีพิมพวารสาร
1. Academic Search Premier 2. Agricola
3. BIOSIS
4. CINAHL
5. ERIC
6. EiCOMPENDEX
7. H.W.Wilson
8. INSPEC
9. Infotrieve
10. Ingenta Connect
11. MEDLINE/Pubmed
12.MathSciNet
13. PsycINFO
14. Pubmed
15. SciFinder
16.ScienceDirect
17. Social Science Research Network
18. TCI
19. Scopus
20. Web of Science/Web of Knowledge
มีเลขที่คําขอยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา นับจาก
วัน เดือน ป ที่ขอสิทธิบัตร
มีเอกสารรับรองการใชงานจากหนวยงาน / องคกรที่ใชประโยชน
นับจากวัน เดือน ป ที่จัด
นับจาก เดือน ป ที่พิมพ (Publish)
ตีพิมพในวารสาร TCI กลุม 1 เทานั้น โดยพิจารณาจาก เดือนแรก
ของวารสาร และปที่ตีพิมพวารสาร
ตีพิมพในวารสาร TCI กลุม 1 เทานั้น โดยพิจารณาจาก เดือนแรก
วารสาร และปที่ตีพิมพวารสาร

4.1 กลุมคอมพิวเตอรและเทคโนยีสารสนเทศ ตีพิมพ
ในฐานขอมูล IEEE และ ACM นับให 0.3 รายการ
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร,
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชา
คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร
- คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร,
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร
- คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ สาขาการจัดการ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร
- คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาธุรกิจ สาขาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ
- คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร , สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ
4.2 กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นับให 0.2 รายการ
- คณะวิทยาการจัดการ - คณะเศรษฐศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะมนุษยศาสตรฯ
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา - สถาบันสันติศึกษา
- คณะวิทยาการสื่อสาร - คณะศิลปกรรมศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ - คณะศิลปศาสตร
- คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ - คณะรัฐศาสตร
- คณะการบริการและการทองเที่ยว
- คณะนิติศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะวิเทศศึกษา

2.7 proceeding
หรือ

- ระบบHRMIS; proceeding
- ตองมี Peer review และเปน
Full Paper โดยใหคณะกําหนด
มาตรฐานการประชุม กําหนดให
นับได 2 ป คือ ป 2561 และ
ป 2562

2.8 งานสรางสรรค

- ระบบ TOR (กรอกเพิ่มเติมเอง) - สาขาดานทัศนศิลป, ประยุกตศิลป ,ดนตรี,

ศิลปะการแสดง และงานสรางสรรคอื่นๆที่
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบ
- คณะศิลปกรรมศาสตร , คณะวิทยาการสื่อสาร,
คณะศึกษาศาสตร , คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นๆ (รอยละ 5-10)
1. ภาระงานอื่นที่
คณะ/หนวยงาน
กําหนด
- จํานวน LU ตอป
และ
2. ทํานุบํารุงศิลปฯ
- จํานวน LU ตอป
หรือ
3. โครงการบริการ
วิชาการฯ
- จํานวน LU ตอป

1 LU

- ระบบHRMIS; ภาระงาน
บริหารและอื่นๆ ทุกขอยกเวน
4.3 และ 4.6

** กลุมขาราชการ ระบบจะกําหนดใหที่ 0.5 LU ตอ
รอบการประเมิน

0.1 LU

- ระบบHRMIS; ภาระงาน
บริหารและอื่นๆ ขอ 4.6

ขอ 2 -3 กําหนดใหเลือกเพียงขอใดขอหนึ่ง

2 LU

- ระบบ HRMIS; ภาระงาน
บริการวิชาการ ยกเวน
ขอ 3.1, 3.2, 3.24 , 3.26 ,
3.5.1 ที่ไดคาตอบแทน,
3.52 ที่ไดคาตอบแทน ,
3.6.1 ที่ไดคาตอบแทน
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** กลุมขาราชการ
ขอ 2 ระบบจะกําหนดใหที่ 0.05 LU
ขอ 3 ระบบจะกําหนดใหที่ 1 LU

ตัวอยางในการคํานวณภาระงาน
คําอธิบายเพิ่มเติม
1. ระบบ TOR Online จะกําหนดเกณฑขั้นต่ําใหกับบุคลากรสายวิชาการตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
2. กลุมขาราชการ ใหทําขอตกลงปละ 2 ครั้ง
- ในสวนของเกณฑขั้นต่ําของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน (หัวขอวิชาสอน) และ
ภาระงานบริการวิชาการฯ นั้น ระบบจะกําหนดสัดสวนใหเปนครึ่งหนึ่งจากจํานวนเต็มในแตละรอบการประเมิน
- สําหรับภาระงานที่ไมไดกําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน (ที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ และ
นวัตกรรมการสอน) ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ระบบจะกําหนดใหตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
ภาระงานสอน มีหลักการคํานวณดังนี้ จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (1+2+3)) หาร 3
ตัวอยาง 1
หัวขอประเมิน
1. LU การสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ –ป.เอก

ตัวอยาง 2

หมายเหตุ

เกณฑขั้น
ต่ํา

ผล

จํานวนเทา

เกณฑขั้น
ต่ํา

ผล

จํานวนเทา

9 LU

10 LU

(10/9) =1.11

12 LU

12 LU

(12/12) =1

-

0

-

-

2 คน **
** ป.เอก1คน = ป.โท 2คน

ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ-ป.โท
3. นวัตกรรมการสอน
คาเฉลี่ย ขอ (1+2+3)/3

1 คน

1 คน

(1/1) =1

1

0

(4/1) = 4

1 รายการ

2 รายการ

(2/1)=2

1 รายการ

0 รายการ

(0/1) = 0

=(1.11+1+2)/3
= 1.37
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=(1+4+0)/3
=1.67

สามารถปรับป.เอก
จํานวน 2 คน ลงมา
เปนป.โทจํานวน 4 คน
ไดทั้งหมด

ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มีหลักการคํานวณดังนี้ จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําทีห่ นวยงานกําหนดของขอ (1+2)) หาร 2
ตัวอยาง 1
หัวขอประเมิน
1. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุนภายใน

ตัวอยาง 2

หมายเหตุ

เกณฑ
ขั้นต่ํา

ผล

จํานวนเทา

เกณฑ
ขั้นต่ํา

ผล

จํานวนเทา

1 ทุน

1 ทุน

(1/1) = 1

1 ทุน

0

(2/1) = 2

1.2 จํานวนทุนภายนอก
2. ผลงานทางวิชาการ
(ตอป)
2.1 บทความวิจัย
หรือ

** ทุนภายนอก
1 ทุน
= ทุนภายใน 2 ทุน

1 ทุน**
0.5+0.5+0.5+0.5
= 1รายการ

2.2 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือ
2.3 การใชประโยชน หรือ
1
2.4 หนังสือ / ตํารา หรือ รายการ
2.5 บทความวิชาการ หรือ
2.6 reviewed article หรือ
2.7 proceeding
หรือ

1+0.5+0.5+0.5
=2 รายการ
(1+0.6)/1=1.6

1
รายการ

(2+1)/1=3
1 รายการ

0.3+0.3 =0.6
รายการ

2.8 งานสรางสรรค

คาเฉลี่ย = ขอ (1+2)/2

(2+3)/2
=2.5

(1+1.6)/2=1.3

ภาระงานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ มีหลักการคํานวณดังนี้
จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (1)) +(ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (2) หรือ (3)) หาร 2

หัวขอประเมิน
เกณฑขั้น
ต่ํา

ตัวอยาง 1
ผล
จํานวนเทา

เกณฑขั้น
ต่ํา

1. ภาระงานอื่นที่กําหนด และ

1 LU

5 LU

(5/1) = 5

1 LU

2. ทํานุบํารุงศิลปฯ

0.1 LU

2 LU

(2/0.1) =20

0.1 LU

หรือ

3. โครงการบริการวิชาการ

คาเฉลี่ย =
ขอ (1) + (2 หรือ 3)/2

2 LU

2 LU

(5+20)/2
=12.5
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ตัวอยาง 2
ผล
จํานวนเทา
5 LU

5 LU

หมายเหตุ

(5/1) = 5

(5/2) =2.5

(5+2.5)/2
= 3.75

- สําหรับ ขอ 2 และ ขอ
3 ระบบกําหนดใหเลือก
เพียงขอใดขอหนึ่ง
เทานั้น และไมสามารถ
นําภาระงานขอ 2 และ
ขอ 3 มาทดแทนกันได

ตารางระดับคะแนนประเมินภาระงาน
เทียบระดับเปน
รอยละ

จํานวนเทา
ต่ําสุด

จํานวนเทา
สูงสุด

คะแนนขั้นต่ํา

คะแนนสูงสุด

0 - 69.99

0

1

0

69.99

ระดับ 1 เกินกวาที่ตกลง ≤ 1.33 เทา

70.00 - 76.70

1.01

1.33

70

76.7

ระดับ 2 เกินกวาที่ตกลง ≤ 1.67 เทา

76.71- 83.33

1.34

1.67

76.71

83.33

ระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง ≤ 2.00 เทา

83.34 - 90.00

1.68

2

83.34

90

90.01 - 100

2.01

3

90.01

100

ระดับผลการประเมิน
ระดับ 0 ต่ํากวาเกณฑ

ระดับ 4 เกินกวาที่ตกลง > 2 เทา
หมายเหตุ กําหนดจํานวนเทาสุงสุดที่ 3เทา

สูตรการคํานวณ
((คะแนนสูงสุดของระดับ ลบ คะแนนต่ําสุดของระดับ) คูณ ((จํานวนเทาที่ได-จํานวนเทาขั้นต่ํา) หาร
(จํานวนเทาขั้นสูง ลบ จํานวนเทาขั้นต่ํา))) บวก คะแนนต่ําสุดของระดับ
ตัวอยางการคํานวณ จากตัวอยางที่ 1
หัวขอประเมิน

คาน้ําหนัก %
(1)

1. ภาระงานสอน

60

2. ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ

35

3. ภาระงานบริการวิชาการฯ

5

รวม

จํานวนเทา
(2)
1.37
นอยกวา 2 เทา
1.30
นอยกวา 2 เทา
12.5
มากกวา 2 เทา
15.37

100

คาที่ได
(3) = (2) * (1)
0.82
0.46
0.63
1.91

สรุป เทียบระดับผลการประเมินจาก ตารางระดับคะแนนประเมิน จะอยูในระดับระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง ≤ 2.00 เทา
ตัวอยางการคิดคะแนน TOR
1. คะแนนสูงสุดในระดับ 3 เทากับ 90.00 คะแนน
2. คะแนนต่ําสุดในระดับ 3 เทากับ 83.34 คะแนน
3. จํานวนเทาขั้นสูงในระดับ 3 เทากับ 2 เทา
4. จํานวนเทาขั้นต่ําในระดับ 3 เทากับ 1.68 เทา
5. จํานวนเทาที่ไดจากตัวอยาง เทากับ 1.91 เทา
แทนคาสูตร
คะแนนที่ไดจาก TOR 100%

= ((90.00 – 83.34) * ((1.91 – 1.68) / (2 – 1.68))) + 83.34
= 88.13
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ตารางสรุปคะแนนรวม และระดับผลการประเมิน
(ประกาศ มอ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ป 2560 )
คะแนนรวมรอยละ
90 - 100
80 - 89.99
70 - 79.99
60 - 69.99
0 - 59.99
คะแนนที่ไดจาก TOR 100%
ถวงน้ําหนักใหเหลือ 80%
คะแนน TOR 80%
คะแนน Competency ประเมินได
คะแนนประเมิน TOR+Competency

=
=
=
=

ระดับผลการประเมิน
ระดับดีเดน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช
ตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน

88.13
88.13 * 80%
70.50
20

= 90.50

หมายเหตุ ** กรณีคะแนนประเมินรวมอยูระหวาง 90 -100 คะแนน
จะอยูใ นระดับดีเดน จะตองไดมากกวา 2 เทาของทุกภาระงาน
** กรณีคะแนนประเมินรวมอยูระหวาง 90 -100 คะแนน
แตไมได 2 เทาของทุกภาระงาน จะอยูใ นระดับดีมาก เทานั้น
** สรุป จากตัวอยาง ไดคะแนนประเมินรวม (TOR+Competency) รอยละ 90.50 จะอยูใน ระดับดีมาก
เนื่องจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดนอยกวา 2 เทา
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ภาระงานขั้นต่ําปรับใหมตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
แนวปฏิบัติในการคํานวณภาระงานสําหรับการจัดทําขอตกลงภาระงาน
รอบการประเมิน ป 2561
อายุงานตามระบบTRACK ไมเกิน 5 ป – กลุมบริการวิชาชีพสุขภาพ

Page 13

อายุงานตามระบบTRACK ไมเกิน 5 ป – กลุมเนนบริการวิชาชีพสุขภาพ
ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

- ระบบ HRMIS ภาระงานสอน
ทุกขอ ยกเวน 1.7
วิทยานิพนธ
- ดึงจากระบบสารสนเทศบัณฑิต
วิทยาลัย
สารนิพนธ
- ดึงจากระบบHRMIS (LU)

กลุมขาราชการ ระบบจะกําหนดใหที่ 4.5 LU ตอรอบ
การประเมิน
1. เอก 1 คน = โท 2 คน
(เทียบไป-กลับได / นับเวลาเฉพาะในหลักสูตร)
2. โท สารนิพนธ 3 คน = โท วิทยานิพนธ 1 คน
(เทียบไปกลับได / นับเวลาเฉพาะในหลักสูตร /
ไมสามารถเทียบตอไปถึงป.เอก)
3. ที่ปรึกษารวม 1 คน = ทีป่ รึกษาหลัก 0.5 คน
(เทียบไปกลับได / ที่ปรึกษารวมหลายคน ใหเอา
0.5 หาร จํานวนที่ปรึกษารวม)
ตัวอยาง เปนที่ปรึกษารวม 3 คน
(0.5/3 = คนละ 0.167 คน )
4. เปลี่ยน อ.ที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ
4.1 นศ.ทําหัวขอใหม (นับเชนเดียวกับขอ 1- ขอ 3)
4.2 นศ.ทําหัวขอเดิม
- ให นศ. 1 คน = ทีป่ รึกษาหลัก 0.5 คน
- ที่ปรึกษารวม 1 คน = ที่ปรึกษาหลัก 0.25 คน
(ที่ปรึกษารวมหลายคน ใหเอา 0.25 หาร
จํานวนที่ปรึกษารวม)
ตัวอยาง เปนที่ปรึกษารวม 3 คน
(0.25/3 = คนละ 0.084 คน )
5. ที่ปรึกษาหลังปริญญา ไดแก Fellow / Research
Fellow นศ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกระดับ และ
วุฒิบัตร/อนุมตั บิ ัตรในสาขาวิชาชีพสุขภาพ
1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
(แมจะมีหลายวิชา ก็ใหนับเทากับ 1รายการ) หรือ
2. มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม
และการวัดประเมินผลสอดคลองกับ Learning
Outcome หรือ
3. มีการบูรณาการ การเรียนการสอนกับศาสตรอื่น หรือ
ประยุกตการวิจัยเขากับบทเรียน หรือมีผลงานของ
นักศึกษา หรือของอาจารยที่เกิดจากการเรียนการ
สอนแบบใหม รวมถึงผลงานที่ใชเทคโนโลยี หรือ
4. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม ไดรับรางวัล
ระดับชาติ หรือ
5. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม ไดรับรางวัลระดับ
นานาชาติ
** จากขอ 1-5 หากนับรวมแลวไดมากกวา 3 รายการ
ใหนับไดสูงสูดเพียง 3 รายการ **
** กลุมขาราชการ
ผลงานที่เกิดในรอบที่ 1/... สามารถนํามานับในรอบ
2/... ได

สอน (รอยละ 25-60)
1. วิชาสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ
2.1 ระดับ ป.เอก
2.2 ระดับ ป.โท
หรือ
2.3 ที่ปรึกษานศ.
หลังปริญญา

3. นวัตกรรมการ
สอน (ตอป)

9 LU

1 คน

1 รายการ

- ระบบ TOR
( กรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)
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วิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ (รอยละ 25-60)
- ตองไดรบั อนุมัติทุน โดยนับเฉพาะเวลาที่ไดรับทุน
ไมนบั เวลาที่ขยายทุนที่อยูในรอบการประเมินนั้นๆ
- นับ เฉพาะทุนวิจัย ไมนับรวมทุนสนับสนุน/
สงเสริมการวิจัยอื่นๆ
- นับ เฉพาะ คก.ลูก /คก.เดี่ยว ไมนับ คก. แม
- นับ จํานวนทุนไมวา จะมีสว นรวมเทาไหรก็ตาม
- ผูรับผิดชอบโครงการ (กรณีจัดจางทําการวิจัย)
เทียบเทาหัวหนาโครงการ
- ไมนับ ทุนสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่ขอใน
แตละภาคการศึกษา
- ไมนับ ทุนสวนตัว หรือทุนที่ไมผานกระบวนการ
พิจารณาค.ก.
- ไมนับ ทุนโครงงานนักศึกษา
- ไมนับ ขอเสนอโครงการ
1. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุน
ภายใน
1.2 จํานวนทุน
ภายนอก

- รอบปที่ 1-2 - ระบบ PRPM
อยางนอย 1ทุน - ระบบของบัณฑิตวิทยาลัย
- รอบปที่ 3-5
อยางนอย 1ทุน
-

2. ผลงานทาง
วิชาการ)

1 รายการ
(ตอป)
เกณฑ ก.พ.อ.
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1. ทุนภายใน คือ ทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรงบประมาณ และ
พิจารณาโครงการภายในมหาวิทยาลัยเชนงบประมาณ
แผนดิน (วช), เงินรายไดม., เงินรายไดคณะ/หนวยงาน
เปนตน
2. ทุนภายนอก 1 ทุน = ทุนภายใน 2 ทุน
(เทียบไป-กลับได )
3. ทุนวิจัย (คก.วิจัย) จาก บัณฑิตวิทยาลัย
เฉพาะที่ TOR ดึงขอมูล
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก รวมกับ PERCH
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก ระหวาง สกว.และ
ม.อ.
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษกภายใต คก.ทุนพัฒนา
อาจารยระดับป.เอกระหวาง สกอ.-กับ สกว.(ทุน
คปก.- สกอ.)
- ทุน สกอ. คก.พัฒนาอาจารยและบุคลากรสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จ.
ชายแดนใต
- ทุนผูชวยวิจัยระดับ ป.เอกเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
4. ทุนวิจัย (คก.วิจัย) ที่สํานักวิจัยกําหนด
1. มีสวนรวมตั้งแต 25% ขึ้นไป = 1 บทความ
2. มีสวนรวมนอยกวา 25% = 0.5 บทความ
3. มีสวนรวมนอยกวา 25% หลายบทความใหนบั
รวมกันแตไมเกิน 1 บทความ (หากตีพิมพในฐาน
Scopus และ Web of Science ใหนบั รวมได)

ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย
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หมายเหตุ

2.1 บทความวิจัย
หรือ

- ระบบHRMIS ; บทความวิจัย

ตีพิมพในวารสาร(Publications) ในฐานขอมูลทั้ง 20 ฐานขอมูล
โดยพิจารณาจาก เดือนแรกของวารสาร และปที่ตีพิมพวารสาร
1. Academic Search Premier 2. Agricola
3. BIOSIS
4. CINAHL
5. ERIC
6. EiCOMPENDEX
7. H.W.Wilson
8. INSPEC
9. Infotrieve
10. Ingenta Connect
11. MEDLINE/Pubmed
12.MathSciNet
13. PsycINFO
14. Pubmed
15. SciFinder
16.ScienceDirect
17. Social Science Research Network
18. TCI
19. Scopus
20. Web of Science/Web of Knowledge

2.2 อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร
หรือ

- ระบบHRMIS ; อนุสิทธิบัตรสิทธิบัตร
- ระบบHRMIS ; ผลงานที่ได
นําไปใชประโยชนตอชุมชน/
อุตสาหกรรม/อื่นๆ
- ระบบHRMIS ; หนังสือ –ตํารา

มีเลขที่คําขอยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา นับจาก
วัน เดือน ป ที่ขอสิทธิบัตร
มีเอกสารรับรองการใชงานจากหนวยงาน / องคกรที่ใช
ประโยชน นับจากวัน เดือน ป ที่จัด

- ระบบHRMIS; บทความ
วิชาการ
- ระบบHRMIS; reviewed
article
- ระบบHRMIS; proceeding
- ตองมี Peer review และเปน
Full Paper โดยใหคณะกําหนด
มาตรฐานการประชุม กําหนดให
นับได 2 ป คือ ป 2561 และ
ป 2562

ตีพมิ พในวารสาร TCI กลุม 1 เทานั้น โดยพิจารณาจาก
เดือนแรกของวารสาร และปที่ตีพมิ พ วารสาร
ตีพมิ พในวารสาร TCI กลุม 1 เทานั้นโดยพิจารณาจาก
เดือนแรกของวารสาร และปที่ตีพมิ พวารสาร

2.3 การใชประโยชน

หรือ
2.4 หนังสือ/ตํารา
หรือ
2.5 บทความวิชาการ

หรือ
2.6 reviewed
article
หรือ
2.7 proceeding
หรือ

2.8 งานสรางสรรค

นับจาก เดือน ป ที่พิมพ (Publish)

4.1 กลุมคอมพิวเตอรและเทคโนยีสารสนเทศ ตีพิมพ
ในฐานขอมูล IEEE และ ACM นับให 0.3 รายการ
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร,
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชา
คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร
- คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร,
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร
- คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ สาขาการจัดการ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร
- คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาธุรกิจ สาขาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ
- คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร , สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ
4.2 กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นับให 0.2 รายการ
- คณะวิทยาการจัดการ - คณะเศรษฐศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะมนุษยศาสตรฯ
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา - สถาบันสันติศึกษา
- คณะวิทยาการสื่อสาร - คณะศิลปกรรมศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ - คณะศิลปศาสตร
- คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ - คณะรัฐศาสตร
- คณะการบริการและการทองเที่ยว
- คณะนิติศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะวิเทศศึกษา

- ระบบ TOR (กรอกเพิ่มเติมเอง) - สาขาดานทัศนศิลป, ประยุกตศิลป ,ดนตรี,

ศิลปะการแสดง และงานสรางสรรคอื่นๆที่
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบ
- คณะศิลปกรรมศาสตร , คณะวิทยาการสื่อสาร,
คณะศึกษาศาสตร , คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นๆ (รอยละ 10-40)
1. การบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ
สุขภาพ
- จํานวน LU ตอป
และ
2. ภาระงานอื่นที่
คณะ/หนวยงาน
กําหนด
- จํานวน LU ตอป
หรือ
3. ทํานุบํารุงศิลปฯ
- จํานวน LU ตอป
หรือ
4. โครงการบริการ
วิชาการฯ
- จํานวน LU ตอป

4 LU

- ระบบHRMIS; ขอ 3.1 และ
ขอ 3.2

** กลุมขาราชการ ระบบจะกําหนดใหที่ 2 LU ตอรอบ
การประเมิน

1 LU

- ระบบHRMIS; ภาระงาน
บริหารและอื่นๆ ทุกขอยกเวน
4.3 และ 4.6

ขอ 2 -4 กําหนดใหเลือกเพียงขอใดขอหนึ่ง

0.1 LU

- ระบบHRMIS; ภาระงาน
บริหารและอื่นๆ ขอ 4.6

1 LU

- ระบบ HRMIS; ภาระงาน
บริการวิชาการ ยกเวน
ขอ 3.1, 3.2, 3.24 , 3.26 ,
3.5.1 ที่ไดคาตอบแทน,
3.52 ที่ไดคาตอบแทน ,
3.6.1 ที่ไดคาตอบแทน
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** กลุมขาราชการ
ขอ 2 ระบบจะกําหนดใหที่ 0.5 LU
ขอ 3 ระบบจะกําหนดใหที่ 0.05 LU
ขอ 4 ระบบจะกําหนดใหที่ 0.5 LU

ตัวอยางในการคํานวณภาระงาน
คําอธิบายเพิ่มเติม
1. ระบบ TOR Online จะกําหนดเกณฑขั้นต่ําใหกับบุคลากรสายวิชาการตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
2. กลุมขาราชการ ใหทําขอตกลงปละ 2 ครั้ง
- ในสวนของเกณฑขั้นต่ําของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน (หัวขอวิชาสอน) และ
ภาระงานบริการวิชาการฯ นั้น ระบบจะกําหนดสัดสวนใหเปนครึ่งหนึ่งจากจํานวนเต็มในแตละรอบการประเมิน
- สําหรับภาระงานที่ไมไดกําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน (ที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ และ
นวัตกรรมการสอน) ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ระบบจะกําหนดใหตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
ภาระงานสอน มีหลักการคํานวณดังนี้ จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (1+2+3)) หาร 3
ตัวอยาง 1
หัวขอประเมิน
1. LU การสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ –ป.เอก
ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ-ป.โท
3. นวัตกรรมการสอน

ตัวอยาง 2

หมายเหตุ

เกณฑขั้น
ต่ํา

ผล

จํานวนเทา

เกณฑขั้น
ต่ํา

ผล

จํานวนเทา

9 LU

17 LU

(17/9) =1.89

12 LU

12 LU

(12/12) =1

-

0

-

-

1 คน **

1 คน

1 คน

(1/1) =1

1

1 รายการ

2 รายการ

(2/1)=2

1 รายการ

(2/1) = 2
0 รายการ

=(1.89+1+2)/3
= 1.63

คาเฉลี่ย ขอ (1+2+3)/3

** ป.เอก1คน =
ป.โท 2 คน

(0/1) = 0
=(1+2+0)/3
=1

ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มีหลักการคํานวณดังนี้ จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําทีห่ นวยงานกําหนดของขอ (1+2)) หาร 2
ตัวอยาง 1
หัวขอประเมิน
1. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุนภายใน

เกณฑ
ขั้นต่ํา
1 ทุน

จํานวนทุนภายนอก
2. ผลงานทางวิชาการ
(ตอป)
2.1 บทความวิจัย
หรือ
2.2 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือ
1
2.3 การใชประโยชน หรือ
รายการ
2.4 หนังสือ / ตํารา หรือ
2.5 บทความวิชาการ หรือ
2.6 reviewed article หรือ
2.7 proceeding
หรือ
2.8 งานสรางสรรค

คาเฉลี่ย = ขอ (1+2)/2

ผล
1 ทุน

ตัวอยาง 2
จํานวนเทา
(1/1) = 1

เกณฑ
ขั้นต่ํา

ผล

1 ทุน

หมายเหตุ
จํานวนเทา
(2/1) = 2

1 ทุน**
0.5+0.5+0.5+0.5
= 1รายการ
1 รายการ

1+0.5+0.5+0.5
=2รายการ
(1+1)/1=2

(1+2)/2=1.5
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1
รายการ

1 รายการ

(2+1)/1=3

(2+3)/2 =2.5

** ทุนภายนอก
1 ทุน
= ทุนภายใน
2 ทุน

ภาระงานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ มีหลักการคํานวณดังนี้
จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (1)) +(ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (2) หรือ (3)) หาร 2

หัวขอประเมิน
1. การบริการวิชาการ/วิชาชีพ
สุขภาพ
และ
2. ภาระงานอื่นที่คณะ/
หนวยงานกําหนด
หรือ
3. ทํานุบํารุงศิลปฯ
หรือ
4. โครงการบริการวิชาการ

ตัวอยาง 1
เกณฑขั้น ผล
จํานวน
ต่ํา
เทา
4 LU

12 LU

1 LU

2 LU

(12/4) =
3
(2/1) = 2

ตัวอยาง 2
เกณฑขั้น
ผล
จํานวน
ต่ํา
เทา
4 LU

4 LU

0.1 LU

1 LU

1 LU

คาเฉลี่ย =
ขอ (1) + (2 หรือ 3 หรือ 4)/2

(4/4) = 1

1 LU

0.1 LU

หมายเหตุ

- สําหรับ ขอ2 ,ขอ3 และขอ 4 ระบบ
กํา หนดให เ ลือ กเพี ยงข อ ใดข อ หนึ่ ง
เทานั้น และไมสามารถนําภาระงาน
ขอ2,ขอ3และขอ4 มาทดแทนกันได
5 LU

(5/1) =5

(3+2)/2
=2.5

(1+5)/2
=3

ตารางระดับคะแนนประเมินภาะรงาน
เทียบระดับเปน
รอยละ

จํานวนเทา
ต่ําสุด

จํานวนเทา
สูงสุด

คะแนนขั้นต่ํา

คะแนนสูงสุด

0 - 69.99

0

1

0

69.99

ระดับ 1 เกินกวาที่ตกลง ≤ 1.33 เทา

70.00 - 76.70

1.01

1.33

70

76.7

ระดับ 2 เกินกวาที่ตกลง ≤ 1.67 เทา

76.71- 83.33

1.34

1.67

76.71

83.33

ระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง ≤ 2.00 เทา

83.34 - 90.00

1.68

2

83.34

90

90.01 - 100

2.01

3

90.01

100

ระดับผลการประเมิน
ระดับ 0 ต่ํากวาเกณฑ

ระดับ 4 เกินกวาที่ตกลง > 2 เทา
หมายเหตุ กําหนดจํานวนเทาสุงสุดที่ 3เทา

สูตรการคํานวณ
((คะแนนสูงสุดของระดับ ลบ คะแนนต่ําสุดของระดับ) คูณ ((จํานวนเทาที่ได-จํานวนเทาขั้นต่ํา) หาร
(จํานวนเทาขั้นสูง ลบ จํานวนเทาขั้นต่ํา))) บวก คะแนนต่ําสุดของระดับ
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ตัวอยางการคํานวณ จากตัวอยางที่ 1
หัวขอประเมิน

คาน้ําหนัก %
(1)

1. ภาระงานสอน

30

2. ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ

30

3. ภาระงานบริการวิชาการฯ

40

รวม

100

จํานวนเทา
(2)
1.63
นอยกวา 2 เทา
1.50
นอยกวา 2 เทา
2.5
มากกวา 2 เทา
5.63

คาที่ได
(3) = (2) * (1)
0.48
0.45
1.0
1.93

สรุป เทียบระดับผลการประเมินจาก ตารางระดับคะแนนประเมิน จะอยูในระดับระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง ≤ 2.00 เทา
ตัวอยางการคิดคะแนน TOR
1. คะแนนสูงสุดในระดับ 3
2. คะแนนต่ําสุดในระดับ 3
3. จํานวนเทาขั้นสูงในระดับ 3
4. จํานวนเทาขั้นต่ําในระดับ 3
5. จํานวนเทาที่ไดจากตัวอยาง

เทากับ 90.00 คะแนน
เทากับ 83.34 คะแนน
เทากับ 2.00 เทา
เทากับ 1.68 เทา
เทากับ 1.93 เทา

แทนคาสูตร
คะแนนที่ไดจาก TOR 100%

= ((90.00 – 83.34) * ((1.93 – 1.68) / (2.00 – 1.68))) + 83.34
= 90.78

ตารางสรุปคะแนนรวม และระดับผลการประเมิน
(ประกาศ มอ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ป 2560 )
คะแนนรวมรอยละ
90 - 100
80 - 89.99
70 - 79.99
60 - 69.99
0 - 59.99
คะแนนที่ไดจาก TOR 100%
ถวงน้ําหนักใหเหลือ 80%
คะแนน TOR 80%
คะแนน Competency ประเมินได
คะแนนประเมิน TOR+Competency

=
=
=
=

ระดับผลการประเมิน
ระดับดีเดน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช
ตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน

90.78
90.78 * 80%
72.62
20

= 92.62

หมายเหตุ ** กรณีคะแนนประเมินรวมอยูระหวาง 90 -100 คะแนน
จะอยูใ นระดับดีเดน จะตองไดมากกวา 2 เทาของทุกภาระงาน
** กรณีคะแนนประเมินรวมอยูระหวาง 90 -100 คะแนน
แตไมได 2 เทาของทุกภาระงาน จะอยูใ นระดับดีมาก เทานั้น
** สรุป จากตัวอยาง ไดคะแนนประเมินรวม (TOR+Competency) รอยละ 92.62 จะอยูในระดับดีมาก
เนื่องจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดนอยกวา 2 เทา
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ภาระงานขั้นต่ําปรับใหมตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
แนวปฏิบัติในการคํานวณภาระงานสําหรับการจัดทําขอตกลงภาระงาน
รอบการประเมิน ป 2561
อายุงานตามระบบ TRACK มากกวา 5 ป – กลุมเนนสอน
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อายุงานตามระบบ TRACK มากกวา 5 ป – กลุมเนนสอน
ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

- ระบบ HRMIS ภาระงานสอน
ทุกขอ ยกเวน 1.7
วิทยานิพนธ
- ดึงจากระบบสารสนเทศบัณฑิต
วิทยาลัย
สารนิพนธ
- ดึงจากระบบHRMIS (LU)

กลุมขาราชการ ระบบจะกําหนดใหที่ 6 LU ตอรอบการ
ประเมิน
1. เอก 1 คน = โท 2 คน
(เทียบไป-กลับได / นับเวลาเฉพาะในหลักสูตร)
2. โท สารนิพนธ 3 คน = โท วิทยานิพนธ 1 คน
(เทียบไปกลับได / นับเวลาเฉพาะในหลักสูตร /
ไมสามารถเทียบตอไปถึงป.เอก)
3. ที่ปรึกษารวม 1 คน = ทีป่ รึกษาหลัก 0.5 คน
(เทียบไปกลับได / ที่ปรึกษารวมหลายคน ใหเอา
0.5 หาร จํานวนที่ปรึกษารวม)
ตัวอยาง เปนที่ปรึกษารวม 3 คน
(0.5/3 = คนละ 0.167 คน )
4. เปลี่ยน อ.ที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ
4.1 นศ.ทําหัวขอใหม (นับเชนเดียวกับขอ 1- ขอ 3)
4.2 นศ.ทําหัวขอเดิม
- ให นศ. 1 คน = ทีป่ รึกษาหลัก 0.5 คน
- ที่ปรึกษารวม 1 คน = ที่ปรึกษาหลัก 0.25 คน
(ที่ปรึกษารวมหลายคน ใหเอา 0.25 หาร
จํานวนที่ปรึกษารวม)
ตัวอยาง เปนที่ปรึกษารวม 3 คน
(0.25/3 = คนละ 0.084 คน )

- ระบบ TOR
( กรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)

1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
(แมจะมีหลายวิชา ก็ใหนับเทากับ 1รายการ) หรือ
2. มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม
และการวัดประเมินผลสอดคลองกับ Learning
Outcome หรือ
3. มีการบูรณาการ การเรียนการสอนกับศาสตรอื่น หรือ
ประยุกตการวิจัยเขากับบทเรียน หรือมีผลงานของ
นักศึกษา หรือของอาจารยที่เกิดจากการเรียนการ
สอนแบบใหม รวมถึงผลงานที่ใชเทคโนโลยี หรือ
4. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม ไดรับรางวัล
ระดับชาติ หรือ
5. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม ไดรับรางวัลระดับ
นานาชาติ
** จากขอ 1-5 หากนับรวมแลวไดมากกวา 3 รายการ
ใหนับไดสูงสูดเพียง 3 รายการ **

สอน (รอยละ 50-60)
1. วิชาสอน

12 LU

2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ
2.1 ระดับ ป.เอก
2.2 ระดับ ป.โท

1 คน

3. นวัตกรรมการ
สอน (ตอป)

1 รายการ

** กลุมขาราชการ
ผลงานที่เกิดในรอบที่ 1/... สามารถนํามานับในรอบ
2/... ได
Page 22

ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

วิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ (รอยละ 30-40)
- ตองไดรบั อนุมัติทุน โดยนับเฉพาะเวลาที่ไดรับทุน
ไมนบั เวลาที่ขยายทุนที่อยูในรอบการประเมินนั้นๆ
- นับ เฉพาะทุนวิจัย ไมนับรวมทุนสนับสนุน/
สงเสริมการวิจัยอื่นๆ
- นับ เฉพาะ คก.ลูก /คก.เดี่ยว ไมนับ คก. แม
- นับ จํานวนทุนไมวา จะมีสว นรวมเทาไหรก็ตาม
- ผูรับผิดชอบโครงการ (กรณีจัดจางทําการวิจัย)
เทียบเทาหัวหนาโครงการ
- ไมนับ ทุนสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่ขอใน
แตละภาคการศึกษา
- ไมนับ ทุนสวนตัว หรือทุนที่ไมผานกระบวนการ
พิจารณาค.ก.
- ไมนับ ทุนโครงงานนักศึกษา
- ไมนับ ขอเสนอโครงการ
1. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุน
ภายใน

1 ทุน

- ระบบ PRPM
- ระบบของบัณฑิตวิทยาลัย

1.2 จํานวนทุน
ภายนอก

2. ผลงานทาง
วิชาการ)

1 รายการ
(ตอป)
เกณฑ ก.พ.อ.
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1. ทุนภายใน คือ ทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรงบประมาณ และ
พิจารณาโครงการภายในมหาวิทยาลัยเชนงบประมาณ
แผนดิน (วช), เงินรายไดม., เงินรายไดคณะ/หนวยงาน
เปนตน
2. ทุนภายนอก 1 ทุน = ทุนภายใน 2 ทุน
(เทียบไป-กลับได )
3. ทุนวิจัย (คก.วิจัย) จาก บัณฑิตวิทยาลัย
เฉพาะที่ TOR ดึงขอมูล
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก รวมกับ PERCH
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก ระหวาง สกว.และ
ม.อ.
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษกภายใต คก.ทุนพัฒนา
อาจารยระดับป.เอกระหวาง สกอ.-กับ สกว.(ทุน
คปก.- สกอ.)
- ทุน สกอ. คก.พัฒนาอาจารยและบุคลากรสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จ.
ชายแดนใต
- ทุนผูชวยวิจัยระดับ ป.เอกเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
4. ทุนวิจัย (คก.วิจัย) ที่สํานักวิจัยกําหนด
1. มีสวนรวมตั้งแต 25% ขึ้นไป = 1 บทความ
2. มีสวนรวมนอยกวา 25% = 0.5 บทความ
3. มีสวนรวมนอยกวา 25% หลายบทความใหนบั
รวมกันแตไมเกิน 1 บทความ (หากตีพิมพในฐาน
Scopus และ Web of Science ใหนบั รวมได)

ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

2.1 บทความวิจัย
หรือ

- ระบบHRMIS ; บทความวิจัย

ตีพิมพในวารสาร(Publications) ในฐานขอมูลทั้ง 20 ฐานขอมูล
โดยพิจารณาจาก เดือนแรกของวารสาร และปที่ตีพิมพวารสาร
1. Academic Search Premier 2. Agricola
3. BIOSIS
4. CINAHL
5. ERIC
6. EiCOMPENDEX
7. H.W.Wilson
8. INSPEC
9. Infotrieve
10. Ingenta Connect
11. MEDLINE/Pubmed
12.MathSciNet
13. PsycINFO
14. Pubmed
15. SciFinder
16.ScienceDirect
17. Social Science Research Network
18. TCI
19. Scopus
20. Web of Science/Web of Knowledge

2.2 อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร
หรือ

- ระบบHRMIS ; อนุสิทธิบัตรสิทธิบัตร

2.3 การใชประโยชน

- ระบบHRMIS ; ผลงานที่ได
นําไปใชประโยชนตอชุมชน/
อุตสาหกรรม/อื่นๆ

มีเลขที่คําขอยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา นับจาก
วัน เดือน ป ที่ขอสิทธิบัตร
มีเอกสารรับรองการใชงานจากหนวยงาน / องคกรที่ใช
ประโยชน นับจากวัน เดือน ป ที่จัด

หรือ
2.4 หนังสือ/ตํารา
หรือ

- ระบบHRMIS ; หนังสือ –ตํารา

นับจาก เดือน ป ที่พิมพ (Publish)

2.5 บทความวิชาการ

- ระบบHRMIS; บทความ
วิชาการ
- ระบบHRMIS; reviewed
article
- ระบบHRMIS; proceeding
- ตองมี Peer review และเปน
Full Paper โดยใหคณะกําหนด
มาตรฐานการประชุม กําหนดให
นับได 2 ป คือ ป 2561 และ
ป 2562

ตีพมิ พในวารสาร TCI กลุม 1 เทานั้น โดยพิจารณาจาก
เดือนแรกของวารสาร และปที่ตีพิมพวารสาร
ตีพมิ พในวารสาร TCI กลุม 1 เทานั้น โดยพิจารณาจาก
เดือนแรกวารสาร และปที่ตพี ิมพวารสาร

หรือ
2.6 reviewed
article
หรือ
2.7 proceeding

2.8 งานสรางสรรค
หรือ

4.1 กลุมคอมพิวเตอรและเทคโนยีสารสนเทศ ตีพิมพ
ในฐานขอมูล IEEE และ ACM นับให 0.3 รายการ
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร,
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชา
คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร
- คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร,
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร
- คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ สาขาการจัดการ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร
- คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาธุรกิจ สาขาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ
- คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร , สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ
4.2 กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นับให 0.2 รายการ
- คณะวิทยาการจัดการ - คณะเศรษฐศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะมนุษยศาสตรฯ
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา - สถาบันสันติศึกษา
- คณะวิทยาการสื่อสาร - คณะศิลปกรรมศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ - คณะศิลปศาสตร
- คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ - คณะรัฐศาสตร
- คณะการบริการและการทองเที่ยว
- คณะนิติศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะวิเทศศึกษา

- ระบบ TOR (กรอกเพิ่มเติมเอง) - สาขาดานทัศนศิลป, ประยุกตศิลป ,ดนตรี,

ศิลปะการแสดง และงานสรางสรรคอื่นๆที่
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบ
- คณะศิลปกรรมศาสตร , คณะวิทยาการสื่อสาร,
คณะศึกษาศาสตร , คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นๆ (รอยละ 5-10)
1. ภาระงานอื่นที่
คณะ/หนวยงาน
กําหนด
- จํานวน LU ตอป
และ
2. ทํานุบํารุงศิลปฯ
- จํานวน LU ตอป
หรือ
3. โครงการบริการ
วิชาการฯ
- จํานวน LU ตอป

1 LU

- ระบบHRMIS; ภาระงาน
บริหารและอื่นๆ ทุกขอยกเวน
4.3 และ 4.6

** กลุมขาราชการ ระบบจะกําหนดใหที่ 0.5 LU ตอ
รอบการประเมิน

0.1 LU

- ระบบHRMIS; ภาระงาน
บริหารและอื่นๆ ขอ 4.6

ขอ 2 -3 กําหนดใหเลือกเพียงขอใดขอหนึ่ง

2 LU

- ระบบ HRMIS; ภาระงาน
บริการวิชาการ ยกเวน
ขอ 3.1, 3.2, 3.24 , 3.26 ,
3.5.1 ที่ไดคาตอบแทน,
3.52 ที่ไดคาตอบแทน ,
3.6.1 ที่ไดคาตอบแทน
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** กลุมขาราชการ
ขอ 2 ระบบจะกําหนดใหที่ 0.05 LU
ขอ 3 ระบบจะกําหนดใหที่ 1 LU

ตัวอยางในการคํานวณภาระงาน
คําอธิบายเพิ่มเติม
1. ระบบ TOR Online จะกําหนดเกณฑขั้นต่ําใหกับบุคลากรสายวิชาการตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
2. กลุมขาราชการ ใหทําขอตกลงปละ 2 ครั้ง
- ในสวนของเกณฑขั้นต่ําของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน (หัวขอวิชาสอน) และ
ภาระงานบริการวิชาการฯ นั้น ระบบจะกําหนดสัดสวนใหเปนครึ่งหนึ่งจากจํานวนเต็มในแตละรอบการประเมิน
- สําหรับภาระงานที่ไมไดกําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน (ที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ และ
นวัตกรรมการสอน) ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ระบบจะกําหนดใหตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
ภาระงานสอน มีหลักการคํานวณดังนี้ จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (1+2+3)) หาร 3
หัวขอประเมิน

ตัวอยาง 1
ผล

เกณฑขั้นต่ํา

1. LU การสอน

เกณฑขั้นต่ํา

จํานวนเทา
(12/12) =1

12 LU

15 LU

(15/12) =1.25

12 LU

12 LU

-

0

-

-

1 คน **

1 คน

1 คน

(1/1) =1

1

1 รายการ

2 รายการ

(2/1)=2

1 รายการ

2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ –ป.เอก
ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ-ป.โท
3. นวัตกรรมการสอน

จํานวนเทา

ตัวอยาง 2
ผล

(2/1) = 2
0 รายการ

=(1.25+1+2)/3
= 1.42

คาเฉลี่ย ขอ (1+2+3)/3

หมายเหตุ

** ป.เอก1คน =
ป.โท 2 คน

(0/1) = 0
=(1+2+0)/3
=1

ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มีหลักการคํานวณดังนี้ จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําทีห่ นวยงานกําหนดของขอ (1+2)) หาร 2
ตัวอยาง 1
หัวขอประเมิน

1. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุนภายใน

เกณฑ
ขั้นต่ํา

ผล

1 ทุน

1 ทุน

1.2 จํานวนทุนภายนอก
2. ผลงานทางวิชาการ
(ตอป)
2.1 บทความวิจัย
หรือ
2.2 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือ
2.3 การใชประโยชน หรือ
1
2.4 หนังสือ / ตํารา หรือ รายการ
2.5 บทความวิชาการ หรือ
2.6 reviewed article หรือ
2.7 proceeding
หรือ

ตัวอยาง 2

หมายเหตุ

จํานวนเทา

เกณฑ
ขั้นต่ํา

ผล

จํานวนเทา

(1/1) = 1

1 ทุน

0

(2/1) = 2

1 ทุน**
0.5+0.5+0.5+0.5
= 1รายการ

1+0.5+0.5+0.5
=2 รายการ
(1+0.6)/1=1.6

1
รายการ

(2+1)/1=3
1 รายการ

0.3+0.3 =0.6
รายการ

2.8 งานสรางสรรค

คาเฉลี่ย = ขอ (1+2)/2

(1+1.6)/2=1.3
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(2+3)/2
=2.5

** ทุนภายนอก
1 ทุน
= ทุนภายใน 2 ทุน

ภาระงานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ มีหลักการคํานวณดังนี้
จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (1)) +(ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (2) หรือ (3)) หาร 2

หัวขอประเมิน
เกณฑขั้น
ต่ํา

ตัวอยาง 1
ผล
จํานวนเทา

เกณฑขั้น
ต่ํา

1. ภาระงานอื่นที่กําหนด และ

1 LU

4 LU

(4/1) = 4

1 LU

2. ทํานุบํารุงศิลปฯ

0.1 LU

2 LU

(2/0.1) =20

0.1 LU

หรือ

3. โครงการบริการวิชาการ

2 LU

5 LU

2 LU

คาเฉลี่ย =
ขอ (1) + (2 หรือ 3)/2

ตัวอยาง 2
ผล
จํานวนเทา

หมายเหตุ

(5/1) = 5

5 LU

(5/2) =2.5

(4+20)/2
=12

- สําหรับ ขอ 2 และ ขอ
3 ระบบกําหนดใหเลือก
เพียงขอใดขอหนึ่ง
เทานั้น และไมสามารถ
นําภาระงานขอ 2 และ
ขอ 3 มาทดแทนกันได

(5+2.5)/2
= 3.75

ตารางระดับคะแนนประเมินภาะรงาน
เทียบระดับเปน
รอยละ

จํานวนเทา
ต่ําสุด

จํานวนเทา
สูงสุด

คะแนนขั้นต่ํา

คะแนนสูงสุด

0 - 69.99

0

1

0

69.99

ระดับ 1 เกินกวาที่ตกลง ≤ 1.33 เทา

70.00 - 76.70

1.01

1.33

70

76.7

ระดับ 2 เกินกวาที่ตกลง ≤ 1.67 เทา

76.71- 83.33

1.34

1.67

76.71

83.33

ระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง ≤ 2.00 เทา

83.34 - 90.00

1.68

2

83.34

90

90.01 - 100

2.01

3

90.01

100

ระดับผลการประเมิน
ระดับ 0 ต่ํากวาเกณฑ

ระดับ 4 เกินกวาที่ตกลง > 2 เทา
หมายเหตุ กําหนดจํานวนเทาสุงสุดที่ 3เทา

สูตรการคํานวณ
((คะแนนสูงสุดของระดับ ลบ คะแนนต่ําสุดของระดับ) คูณ ((จํานวนเทาที่ได-จํานวนเทาขั้นต่ํา) หาร
(จํานวนเทาขั้นสูง ลบ จํานวนเทาขั้นต่ํา))) บวก คะแนนต่ําสุดของระดับ

ตัวอยางการคํานวณ จากตัวอยางที่ 1
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หัวขอประเมิน

คาน้ําหนัก %
(1)

1. ภาระงานสอน

60

2. ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ

35

3. ภาระงานบริการวิชาการฯ

5

รวม

จํานวนเทา
(2)
1.42
นอยกวา 2 เทา
1.3
นอยกวา 2 เทา
12
มากกวา 2 เทา
14.72

100

คาที่ได
(3) = (2) * (1)
0.85
0.46
0.60
1.91

สรุป เทียบระดับผลการประเมินจาก ตารางระดับคะแนนประเมิน จะอยูในระดับระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง ≤ 2.00 เทา
ตัวอยางการคิดคะแนน TOR
1. คะแนนสูงสุดในระดับ 3 เทากับ 90.00 คะแนน
2. คะแนนต่ําสุดในระดับ 3 เทากับ 83.34 คะแนน
3. จํานวนเทาขั้นสูงในระดับ 3 เทากับ 2 เทา
4. จํานวนเทาขั้นต่ําในระดับ 3 เทากับ 1.68 เทา
5. จํานวนเทาที่ไดจากตัวอยาง เทากับ 1.91 เทา
แทนคาสูตร
คะแนนที่ไดจาก TOR 100%

= ((90.00 – 83.34) * ((1.91 – 1.68) / (2 – 1.68))) + 83.34
= 88.13

ตารางสรุปคะแนนรวม และระดับผลการประเมิน
(ประกาศ มอ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ป 2560 )
คะแนนรวมรอยละ
90 - 100
80 - 89.99
70 - 79.99
60 - 69.99
0 - 59.99
คะแนนที่ไดจาก TOR 100%
ถวงน้ําหนักใหเหลือ 80%
คะแนน TOR 80%
คะแนน Competency ประเมินได
คะแนนประเมิน TOR+Competency

=
=
=
=

ระดับผลการประเมิน
ระดับดีเดน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช
ตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน

88.13
88.13 * 80%
70.50
20

= 90.50

หมายเหตุ ** กรณีคะแนนประเมินรวมอยูระหวาง 90 -100 คะแนน
จะอยูใ นระดับดีเดน จะตองไดมากกวา 2 เทาของทุกภาระงาน
** กรณีคะแนนประเมินรวมอยูระหวาง 90 -100 คะแนน
แตไมได 2 เทาของทุกภาระงาน จะอยูใ นระดับดีมาก เทานั้น
** สรุป จากตัวอยาง ไดคะแนนประเมินรวม (TOR+Competency) รอยละ 90.50 จะอยูในระดับดีมาก
เนื่องจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดนอยกวา 2 เทา
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ภาระงานขั้นต่ําปรับใหมตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
แนวปฏิบัติในการคํานวณภาระงานสําหรับการจัดทําขอตกลงภาระงาน
รอบการประเมิน ป 2561
อายุงานตามระบบTRACK มากกวา 5 ป – กลุมบริการวิชาชีพสุขภาพ
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อายุงานตามระบบTRACK มากกวา 5 ป – กลุมเนนบริการวิชาชีพสุขภาพ
ภาระงาน

หัวขอประเมิน
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หมายเหตุ

- ระบบ HRMIS ภาระงานสอน
ทุกขอ ยกเวน 1.7
วิทยานิพนธ
- ดึงจากระบบสารสนเทศบัณฑิต
วิทยาลัย
สารนิพนธ
- ดึงจากระบบHRMIS (LU)

กลุมขาราชการ ระบบจะกําหนดใหที่ 4.5 LU ตอรอบ
การประเมิน
1. เอก 1 คน = โท 2 คน
(เทียบไป-กลับได / นับเวลาเฉพาะในหลักสูตร)
2. โท สารนิพนธ 3 คน = โท วิทยานิพนธ 1 คน
(เทียบไปกลับได / นับเวลาเฉพาะในหลักสูตร /
ไมสามารถเทียบตอไปถึงป.เอก)
3. ที่ปรึกษารวม 1 คน = ทีป่ รึกษาหลัก 0.5 คน
(เทียบไปกลับได / ที่ปรึกษารวมหลายคน ใหเอา
0.5 หาร จํานวนที่ปรึกษารวม)
ตัวอยาง เปนที่ปรึกษารวม 3 คน
(0.5/3 = คนละ 0.167 คน )
4. เปลี่ยน อ.ที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ
4.1 นศ.ทําหัวขอใหม (นับเชนเดียวกับขอ 1- ขอ 3)
4.2 นศ.ทําหัวขอเดิม
- ให นศ. 1 คน = ทีป่ รึกษาหลัก 0.5 คน
- ที่ปรึกษารวม 1 คน = ที่ปรึกษาหลัก 0.25 คน
(ที่ปรึกษารวมหลายคน ใหเอา 0.25 หาร
จํานวนที่ปรึกษารวม)
ตัวอยาง เปนที่ปรึกษารวม 3 คน
(0.25/3 = คนละ 0.084 คน )
5. ที่ปรึกษาหลังปริญญา ไดแก Fellow / Research
Fellow นศ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกระดับ และ
วุฒิบัตร/อนุมตั บิ ัตรในสาขาวิชาชีพสุขภาพ
1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
(แมจะมีหลายวิชา ก็ใหนับเทากับ 1รายการ) หรือ
2. มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม
และการวัดประเมินผลสอดคลองกับ Learning
Outcome หรือ
3. มีการบูรณาการ การเรียนการสอนกับศาสตรอื่น หรือ
ประยุกตการวิจัยเขากับบทเรียน หรือมีผลงานของ
นักศึกษา หรือของอาจารยที่เกิดจากการเรียนการ
สอนแบบใหม รวมถึงผลงานที่ใชเทคโนโลยี หรือ
4. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม ไดรับรางวัล
ระดับชาติ หรือ
5. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม ไดรับรางวัลระดับ
นานาชาติ
** จากขอ 1-5 หากนับรวมแลวไดมากกวา 3 รายการ
ใหนับไดสูงสูดเพียง 3 รายการ **
** กลุมขาราชการ
ผลงานที่เกิดในรอบที่ 1/... สามารถนํามานับในรอบ
2/... ได

สอน (รอยละ 25-60)
1. วิชาสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ
2.1 ระดับ ป.เอก
2.2 ระดับ ป.โท
หรือ
2.3 ที่ปรึกษานศ.
หลังปริญญา

3. นวัตกรรมการ
สอน (ตอป)

9 LU

1 คน

1 รายการ

- ระบบ TOR
( กรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)
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วิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ (รอยละ 25-60)
- ตองไดรบั อนุมัติทุน โดยนับเฉพาะเวลาที่ไดรับทุน
ไมนบั เวลาที่ขยายทุนที่อยูในรอบการประเมินนั้นๆ
- นับ เฉพาะทุนวิจัย ไมนับรวมทุนสนับสนุน/
สงเสริมการวิจัยอื่นๆ
- นับ เฉพาะ คก.ลูก /คก.เดี่ยว ไมนับ คก. แม
- นับ จํานวนทุนไมวา จะมีสว นรวมเทาไหรก็ตาม
- ผูรับผิดชอบโครงการ (กรณีจัดจางทําการวิจัย)
เทียบเทาหัวหนาโครงการ
- ไมนับ ทุนสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่ขอใน
แตละภาคการศึกษา
- ไมนับ ทุนสวนตัว หรือทุนที่ไมผานกระบวนการ
พิจารณาค.ก.
- ไมนับ ทุนโครงงานนักศึกษา
- ไมนับ ขอเสนอโครงการ
1. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุน
ภายใน

1 ทุน

- ระบบ PRPM
- ระบบของบัณฑิตวิทยาลัย

1.2 จํานวนทุน
ภายนอก

2. ผลงานทาง
วิชาการ)

1 รายการ
(ตอป)
เกณฑ ก.พ.อ.
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1. ทุนภายใน คือ ทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรงบประมาณ และ
พิจารณาโครงการภายในมหาวิทยาลัยเชนงบประมาณ
แผนดิน (วช), เงินรายไดม., เงินรายไดคณะ/หนวยงาน
เปนตน
2. ทุนภายนอก 1 ทุน = ทุนภายใน 2 ทุน
(เทียบไป-กลับได )
3. ทุนวิจัย (คก.วิจัย) จาก บัณฑิตวิทยาลัย
เฉพาะที่ TOR ดึงขอมูล
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก รวมกับ PERCH
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก ระหวาง สกว.และ
ม.อ.
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษกภายใต คก.ทุนพัฒนา
อาจารยระดับป.เอกระหวาง สกอ.-กับ สกว.(ทุน
คปก.- สกอ.)
- ทุน สกอ. คก.พัฒนาอาจารยและบุคลากรสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จ.
ชายแดนใต
- ทุนผูชวยวิจัยระดับ ป.เอกเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
4. ทุนวิจัย (คก.วิจัย) ที่สํานักวิจัยกําหนด
1. มีสวนรวมตั้งแต 25% ขึ้นไป = 1 บทความ
2. มีสวนรวมนอยกวา 25% = 0.5 บทความ
3. มีสวนรวมนอยกวา 25% หลายบทความใหนบั
รวมกันแตไมเกิน 1 บทความ (หากตีพิมพในฐาน
Scopus และ Web of Science ใหนบั รวมได)

ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

2.1 บทความวิจัย
หรือ

- ระบบHRMIS ; บทความวิจัย

ตีพิมพในวารสาร(Publications) ในฐานขอมูลทั้ง 20 ฐานขอมูล
โดยพิจารณาจาก เดือนแรกของวารสาร และปที่ตีพิมพวารสาร
1. Academic Search Premier 2. Agricola
3. BIOSIS
4. CINAHL
5. ERIC
6. EiCOMPENDEX
7. H.W.Wilson
8. INSPEC
9. Infotrieve
10. Ingenta Connect
11. MEDLINE/Pubmed
12.MathSciNet
13. PsycINFO
14. Pubmed
15. SciFinder
16.ScienceDirect
17. Social Science Research Network
18. TCI
19. Scopus
20. Web of Science/Web of Knowledge

2.2 อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร
หรือ
2.3 การใชประโยชน

- ระบบHRMIS ; อนุสิทธิบัตรสิทธิบัตร

มีเลขที่คําขอยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา นับจาก
วัน เดือน ป ที่ขอสิทธิบัตร

- ระบบHRMIS ; ผลงานที่ได
นําไปใชประโยชนตอชุมชน/
อุตสาหกรรม/อื่นๆ
- ระบบHRMIS ; หนังสือ –ตํารา

มีเอกสารรับรองการใชงานจากหนวยงาน / องคกรที่ใช
ประโยชน นับจากวัน เดือน ป ที่จัด

- ระบบHRMIS; บทความ
วิชาการ
- ระบบHRMIS; reviewed
article
- ระบบHRMIS; proceeding
- ตองมี Peer review และเปน
Full Paper โดยใหคณะกําหนด
มาตรฐานการประชุม กําหนดให
นับได 2 ป คือ ป 2561 และ
ป 2562

ตีพมิ พในวารสาร TCI กลุม 1 เทานั้น โดยพิจารณาจาก
เดือนแรกของวารสาร และปที่ตีพมิ พ วารสาร
ตีพมิ พในวารสาร TCI กลุม 1 เทานั้นโดยพิจารณาจาก
เดือนแรกของวารสาร และปที่ตีพมิ พวารสาร

หรือ
2.4 หนังสือ/ตํารา
หรือ
2.5 บทความวิชาการ

หรือ
2.6 reviewed
article
หรือ
2.7 proceeding

2.8 งานสรางสรรค
หรือ

นับจาก เดือน ป ที่พิมพ (Publish)

4.1 กลุมคอมพิวเตอรและเทคโนยีสารสนเทศ ตีพิมพ
ในฐานขอมูล IEEE และ ACM นับให 0.3 รายการ
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร,
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชา
คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร
- คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร,
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร
- คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ สาขาการจัดการ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร
- คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาธุรกิจ สาขาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ
- คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร , สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ
4.2 กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นับให 0.2 รายการ
- คณะวิทยาการจัดการ - คณะเศรษฐศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะมนุษยศาสตรฯ
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา - สถาบันสันติศึกษา
- คณะวิทยาการสื่อสาร - คณะศิลปกรรมศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ - คณะศิลปศาสตร
- คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ - คณะรัฐศาสตร
- คณะการบริการและการทองเที่ยว
- คณะนิติศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะวิเทศศึกษา

- ระบบ TOR (กรอกเพิ่มเติมเอง) - สาขาดานทัศนศิลป, ประยุกตศิลป ,ดนตรี,

ศิลปะการแสดง และงานสรางสรรคอื่นๆที่
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบ
- คณะศิลปกรรมศาสตร , คณะวิทยาการสื่อสาร,
คณะศึกษาศาสตร , คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นๆ (รอยละ 10-40)
1. การบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ
สุขภาพ
- จํานวน LU ตอป
และ
2. ภาระงานอื่นที่
คณะ/หนวยงาน
กําหนด
- จํานวน LU ตอป
หรือ
3. ทํานุบํารุงศิลปฯ
- จํานวน LU ตอป
หรือ
4. โครงการบริการ
วิชาการฯ
- จํานวน LU ตอป

4 LU

- ระบบHRMIS; ขอ 3.1 และ
ขอ 3.2

** กลุมขาราชการ ระบบจะกําหนดใหที่ 2 LU ตอรอบ
การประเมิน

1 LU

- ระบบHRMIS; ภาระงาน
บริหารและอื่นๆ ทุกขอยกเวน
4.3 และ 4.6

ขอ 2 -4 กําหนดใหเลือกเพียงขอใดขอหนึ่ง

0.1 LU

- ระบบHRMIS; ภาระงาน
บริหารและอื่นๆ ขอ 4.6

1 LU

- ระบบ HRMIS; ภาระงาน
บริการวิชาการ ยกเวน
ขอ 3.1, 3.2, 3.24 , 3.26 ,
3.5.1 ที่ไดคาตอบแทน,
3.52 ที่ไดคาตอบแทน ,
3.6.1 ที่ไดคาตอบแทน
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** กลุมขาราชการ
ขอ 2 ระบบจะกําหนดใหที่ 0.5 LU
ขอ 3 ระบบจะกําหนดใหที่ 0.05 LU
ขอ 4 ระบบจะกําหนดใหที่ 0.5 LU

ตัวอยางในการคํานวณภาระงาน
คําอธิบายเพิ่มเติม
1. ระบบ TOR Online จะกําหนดเกณฑขั้นต่ําใหกับบุคลากรสายวิชาการตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
2. กลุมขาราชการ ใหทําขอตกลงปละ 2 ครั้ง
- ในสวนของเกณฑขั้นต่ําของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน (หัวขอวิชาสอน) และ
ภาระงานบริการวิชาการฯ นั้น ระบบจะกําหนดสัดสวนใหเปนครึ่งหนึ่งจากจํานวนเต็มในแตละรอบการประเมิน
- สําหรับภาระงานที่ไมไดกําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน (ที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ และ
นวัตกรรมการสอน) ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ระบบจะกําหนดใหตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
ภาระงานสอน มีหลักการคํานวณดังนี้ จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (1+2+3)) หาร 3
ตัวอยาง 1
หัวขอประเมิน
1. LU การสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ –ป.เอก
ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ-ป.โท
3. นวัตกรรมการสอน

ตัวอยาง 2

หมายเหตุ

เกณฑขั้น
ต่ํา

ผล

จํานวนเทา

เกณฑขั้น
ต่ํา

ผล

จํานวนเทา

9 LU

17 LU

(17/9) =1.89

12 LU

12 LU

(12/12) =1

-

0

-

-

1 คน **

1 คน

1 คน

(1/1) =1

1

1 รายการ

2 รายการ

(2/1)=2

1 รายการ

(2/1) = 2
0 รายการ

=(1.89+1+2)/3
= 1.63

คาเฉลี่ย ขอ (1+2+3)/3

** ป.เอก1คน =
ป.โท 2 คน

(0/1) = 0
=(1+2+0)/3
=1

ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มีหลักการคํานวณดังนี้ จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําทีห่ นวยงานกําหนดของขอ (1+2)) หาร 2
ตัวอยาง 1
หัวขอประเมิน

1. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุนภายใน

เกณฑ
ขั้นต่ํา

1 ทุน

จํานวนทุนภายนอก
2. ผลงานทางวิชาการ
(ตอป)
2.1 บทความวิจัย
หรือ
2.2 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือ
1
2.3 การใชประโยชน หรือ
รายการ
2.4 หนังสือ / ตํารา หรือ
2.5 บทความวิชาการ หรือ
2.6 reviewed article หรือ
2.7 proceeding
หรือ
2.8 งานสรางสรรค

คาเฉลี่ย = ขอ (1+2)/2

ผล

1 ทุน

ตัวอยาง 2
จํานวนเทา

(1/1) = 1

เกณฑขั้น
ต่ํา

ผล

1 ทุน

หมายเหตุ
จํานวนเทา

(2/1) = 2
1 ทุน**

0.5+0.5+0.5+0.5
= 1รายการ
1 รายการ

1+0.5+0.5+0.5
=2รายการ
(1+1)/1=2

(1+2)/2=1.5
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1
รายการ

1 รายการ

(2+1)/1=3

(2+3)/2 =2.5

** ทุนภายนอก
1 ทุน
= ทุนภายใน
2 ทุน

ภาระงานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ มีหลักการคํานวณดังนี้
จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (1)) +(ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (2) หรือ (3)) หาร 2

หัวขอประเมิน
1. การบริการวิชาการ/วิชาชีพ
สุขภาพ
และ
2. ภาระงานอื่นที่คณะ/
หนวยงานกําหนด
หรือ
3. ทํานุบํารุงศิลปฯ
หรือ
4. โครงการบริการวิชาการ

ตัวอยาง 1
เกณฑขั้น ผล
จํานวน
ต่ํา
เทา
4 LU

12 LU

1 LU

2 LU

(12/4) =
3
(2/1) = 2

ตัวอยาง 2
เกณฑขั้น
ผล
จํานวน
ต่ํา
เทา
4 LU

4 LU

0.1 LU

1 LU

1 LU

คาเฉลี่ย =
ขอ (1) + (2 หรือ 3 หรือ 4)/2

(4/4) = 1

1 LU

0.1 LU

หมายเหตุ

- สําหรับ ขอ2 ,ขอ3 และขอ 4 ระบบ
กํา หนดให เ ลือ กเพี ยงข อ ใดข อ หนึ่ ง
เทานั้น และไมสามารถนําภาระงาน
ขอ2,ขอ3และขอ4 มาทดแทนกันได
5 LU

(5/1) =5

(3+2)/2
=2.5

(1+5)/2
=3

ตารางระดับคะแนนประเมินภาะรงาน
เทียบระดับเปน
รอยละ

จํานวนเทา
ต่ําสุด

จํานวนเทา
สูงสุด

คะแนนขั้นต่ํา

คะแนนสูงสุด

0 - 69.99

0

1

0

69.99

ระดับ 1 เกินกวาที่ตกลง ≤ 1.33 เทา

70.00 - 76.70

1.01

1.33

70

76.7

ระดับ 2 เกินกวาที่ตกลง ≤ 1.67 เทา

76.71- 83.33

1.34

1.67

76.71

83.33

ระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง ≤ 2.00 เทา

83.34 - 90.00

1.68

2

83.34

90

90.01 - 100

2.01

3

90.01

100

ระดับผลการประเมิน
ระดับ 0 ต่ํากวาเกณฑ

ระดับ 4 เกินกวาที่ตกลง > 2 เทา
หมายเหตุ กําหนดจํานวนเทาสุงสุดที่ 3เทา

สูตรการคํานวณ
((คะแนนสูงสุดของระดับ ลบ คะแนนต่ําสุดของระดับ) คูณ ((จํานวนเทาที่ได-จํานวนเทาขั้นต่ํา) หาร
(จํานวนเทาขั้นสูง ลบ จํานวนเทาขั้นต่ํา))) บวก คะแนนต่ําสุดของระดับ
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ตัวอยางการคํานวณ จากตัวอยางที่ 1
หัวขอประเมิน

คาน้ําหนัก %
(1)

1. ภาระงานสอน

30

2. ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ

30

3. ภาระงานบริการวิชาการฯ

40

รวม

100

จํานวนเทา
(2)
1.63
นอยกวา 2 เทา
1.50
นอยกวา 2 เทา
2.5
มากกวา 2 เทา
5.63

คาที่ได
(3) = (2) * (1)
0.48
0.45
1.0
1.93

สรุป เทียบระดับผลการประเมินจาก ตารางระดับคะแนนประเมิน จะอยูในระดับระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง ≤ 2.00 เทา
ตัวอยางการคิดคะแนน TOR
1. คะแนนสูงสุดในระดับ 3
2. คะแนนต่ําสุดในระดับ 3
3. จํานวนเทาขั้นสูงในระดับ 3
4. จํานวนเทาขั้นต่ําในระดับ 3
5. จํานวนเทาที่ไดจากตัวอยาง

เทากับ 90.00 คะแนน
เทากับ 83.34 คะแนน
เทากับ 2.00 เทา
เทากับ 1.68 เทา
เทากับ 1.93 เทา

แทนคาสูตร
คะแนนที่ไดจาก TOR 100%

= ((90.00 – 83.34) * ((1.93 – 1.68) / (2.00 – 1.68))) + 83.34
= 90.78

ตารางสรุปคะแนนรวม และระดับผลการประเมิน
(ประกาศ มอ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ป 2560 )
คะแนนรวมรอยละ
90 - 100
80 - 89.99
70 - 79.99
60 - 69.99
0 - 59.99
คะแนนที่ไดจาก TOR 100%
ถวงน้ําหนักใหเหลือ 80%
คะแนน TOR 80%
คะแนน Competency ประเมินได
คะแนนประเมิน TOR+Competency

=
=
=
=

ระดับผลการประเมิน
ระดับดีเดน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช
ตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน

90.78
90.78 * 80%
72.62
20

= 92.62

หมายเหตุ ** กรณีคะแนนประเมินรวมอยูระหวาง 90 -100 คะแนน
จะอยูใ นระดับดีเดน จะตองไดมากกวา 2 เทาของทุกภาระงาน
** กรณีคะแนนประเมินรวมอยูระหวาง 90 -100 คะแนน
แตไมได 2 เทาของทุกภาระงาน จะอยูใ นระดับดีมาก เทานั้น
** สรุป จากตัวอยาง ไดคะแนนประเมินรวม (TOR+Competency) รอยละ 92.62 จะอยูในระดับดีมาก
เนื่องจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดนอยกวา 2 เทา
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ภาระงานขั้นต่ําปรับใหมตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
แนวปฏิบัติในการคํานวณภาระงานสําหรับการจัดทําขอตกลงภาระงาน
รอบการประเมิน ป 2561
อายุงานตามระบบ TRACK มากกวา 5 ป – กลุมเนนวิจัย
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อายุงานตามระบบTRACK มากกวา 5 ป – กลุมเนนวิจัย
ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

สอน (รอยละ 25-35)
1. วิชาสอน

9 LU

2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ
2.1 ระดับ ป.เอก

1 คน

2.2 ระดับ ป.โท

-

3. นวัตกรรมการ
สอน (ตอป)

-

- ระบบ HRMIS ภาระงานสอน
ทุกขอ ยกเวน 1.7
วิทยานิพนธ
- ดึงจากระบบสารสนเทศบัณฑิต
วิทยาลัย
สารนิพนธ
- ดึงจากระบบHRMIS (LU)

- ระบบ TOR
( กรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)
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กลุมขาราชการ ระบบจะกําหนดใหที่ 4.5 LU ตอรอบ
การประเมิน
1. เอก 1 คน = โท 2 คน
(เทียบไป-กลับได / นับเวลาเฉพาะในหลักสูตร)
2. โท สารนิพนธ 3 คน = โท วิทยานิพนธ 1 คน
(เทียบไปกลับได / นับเวลาเฉพาะในหลักสูตร /
ไมสามารถเทียบตอไปถึงป.เอก)
3. ที่ปรึกษารวม 1 คน = ที่ปรึกษาหลัก 0.5 คน
(เทียบไปกลับได / ที่ปรึกษารวมหลายคน ใหเอา
0.5 หาร จํานวนที่ปรึกษารวม)
ตัวอยาง เปนที่ปรึกษารวม 3 คน
(0.5/3 = คนละ 0.167 คน )
4. เปลี่ยน อ.ที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ
4.1 นศ.ทําหัวขอใหม (นับเชนเดียวกับขอ 1- ขอ 3)
4.2 นศ.ทําหัวขอเดิม
- ให นศ. 1 คน = ที่ปรึกษาหลัก 0.5 คน
- ที่ปรึกษารวม 1 คน = ที่ปรึกษาหลัก 0.25 คน
(ที่ปรึกษารวมหลายคน ใหเอา 0.25 หาร
จํานวนที่ปรึกษารวม)
ตัวอยาง เปนที่ปรึกษารวม 3 คน
(0.25/3 = คนละ 0.084 คน )
5. ที่ปรึกษาหลังปริญญา ไดแก Fellow / Research
Fellow นศ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกระดับ และ
วุฒบิ ัตร/อนุมัติบัตรในสาขาวิชาชีพสุขภาพ
1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
(แมจะมีหลายวิชา ก็ใหนบั เทากับ 1รายการ) หรือ
2. มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม
และการวัดประเมินผลสอดคลองกับ Learning
Outcome หรือ
3. มีการบูรณาการ การเรียนการสอนกับศาสตรอื่น หรือ
ประยุกตการวิจัยเขากับบทเรียน หรือมีผลงานของ
นักศึกษา หรือของอาจารยที่เกิดจากการเรียนการ
สอนแบบใหม รวมถึงผลงานที่ใชเทคโนโลยี หรือ
4. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม ไดรับรางวัล
ระดับชาติ หรือ
5. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม ไดรับรางวัลระดับ
นานาชาติ
** จากขอ 1-5 หากนับรวมแลวไดมากกวา 3 รายการ ใหนับ
ไดสูงสูดเพียง 3 รายการ **
** การนับจํานวนนวัตกรรมสามารถนํามาบวกเพิ่มได โดยไม
เพิ่มตัวหาร (คิดตัวหารเฉพาะวิชาสอนและที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ)
** กลุมขาราชการ
ผลงานที่เกิดในรอบที่ 1/... สามารถนํามานับในรอบ 2/...
ได

ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

วิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ (รอยละ 60-70)
- ตองไดรบั อนุมัติทุน โดยนับเฉพาะเวลาที่ไดรบั ทุน
ไมนับเวลาที่ขยายทุนที่อยูในรอบการประเมินนั้นๆ
- นับ เฉพาะทุนวิจัย ไมนับรวมทุนสนับสนุน/
สงเสริมการวิจัยอื่นๆ
- นับ เฉพาะ คก.ลูก /คก.เดี่ยว ไมนับ คก. แม
- นับ จํานวนทุนไมวาจะมีสว นรวมเทาไหรก็ตาม
- ผูรับผิดชอบโครงการ (กรณีจัดจางทําการวิจัย)
เทียบเทาหัวหนาโครงการ
- ไมนับ ทุนสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนทีข่ อใน
แตละภาคการศึกษา
- ไมนับ ทุนสวนตัว หรือทุนที่ไมผานกระบวนการ
พิจารณาค.ก.
- ไมนับ ทุนโครงงานนักศึกษา
- ไมนบั ขอเสนอโครงการ
1. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุน
ภายใน

-

1.2 จํานวนทุน
ภายนอก

1 ทุน

2. ผลงานทาง
วิชาการ)

1 รายการ
(ตอป)

- ระบบ PRPM
- ระบบของบัณฑิตวิทยาลัย
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1. ทุนภายใน คือ ทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรงบประมาณ และ
พิจารณาโครงการภายในมหาวิทยาลัยเชนงบประมาณ
แผนดิน (วช), เงินรายไดม., เงินรายไดคณะ/หนวยงาน
เปนตน
2. ทุนภายนอก 1 ทุน = ทุนภายใน 2 ทุน
(เทียบไป-กลับได )
3. ทุนวิจัย (คก.วิจัย) จาก บัณฑิตวิทยาลัย
เฉพาะที่ TOR ดึงขอมูล
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก รวมกับ PERCH
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก ระหวาง สกว.และ
ม.อ.
- ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษกภายใต คก.ทุนพัฒนา
อาจารยระดับป.เอกระหวาง สกอ.-กับ สกว.(ทุน
คปก.- สกอ.)
- ทุน สกอ. คก.พัฒนาอาจารยและบุคลากรสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จ.
ชายแดนใต
- ทุนผูชว ยวิจัยระดับ ป.เอกเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
4. ทุนวิจัย (คก.วิจัย) ที่สํานักวิจัยกําหนด
1. มีสว นรวมตัง้ แต 25% ขึ้นไป = 1 บทความ
2. มีสวนรวมนอยกวา 25% = 0.5 บทความ
3. มีสวนรวมนอยกวา 25% หลายบทความใหนบั
รวมกันแตไมเกิน 1 บทความ (หากตีพิมพในฐาน
Scopus และ Web of Science ใหนบั รวมได)

ภาระงาน

หัวขอประเมิน

2.1 บทความวิจัย
หรือ

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

1 รายการ

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

- ระบบHRMIS ; บทความวิจัย

หมายเหตุ

ตีพมิ พในวารสาร(Publications) ในฐานขอมูลทั้ง 2
ฐานขอมูล โดยพิจารณาจาก เดือนแรกของวารสาร และ
ปทตี่ ีพมิ พวารสาร
1. Scopus
2. Web of Science/Web of Knowledge
มีเลขที่คําขอยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา นับจาก
วัน เดือน ป ที่ขอสิทธิบัตร

2.2 อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร
หรือ

- ระบบHRMIS ; อนุสิทธิบัตรสิทธิบัตร

2.3 การใชประโยชน

- ระบบHRMIS ; ผลงานที่ได
มีเอกสารรับรองการใชงานจากหนวยงาน / องคกรที่ใช
นําไปใชประโยชนตอชุมชน/
ประโยชน นับจากวัน เดือน ป ที่จัด
อุตสาหกรรม/อื่นๆ
- ระบบHRMIS ; หนังสือ –ตํารา นับจาก เดือน ป ที่พิมพ (Publish)

หรือ
2.4 หนังสือ/ตํารา
หรือ
2.5 บทความวิชาการ

หรือ
2.6 reviewed
article
หรือ
2.7 proceeding
หรือ

2.8 งานสรางสรรค

2 รายการ

- ระบบHRMIS; บทความ
วิชาการ
- ระบบHRMIS; reviewed
article
- ระบบHRMIS; proceeding
- ตองมี Peer review และเปน
Full Paper โดยใหคณะกําหนด
มาตรฐานการประชุม กําหนดให
นับได 2 ป คือ ป 2561 และ
ป 2562

ตีพมิ พในวารสาร TCI กลุม 1 เทานั้น โดยพิจารณาจาก
เดือนแรกของวารสาร และปที่ตีพมิ พ วารสาร
ตีพมิ พในวารสาร TCI กลุม 1 เทานั้นโดยพิจารณาจาก
เดือนแรกของวารสาร และปที่ตีพมิ พวารสาร

- ระบบ TOR (กรอกเพิ่มเติม
เอง)

- สาขาดานทัศนศิลป, ประยุกตศิลป ,ดนตรี,
ศิลปะการแสดง และงานสรางสรรคอื่นๆที่
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบ
- คณะศิลปกรรมศาสตร , คณะวิทยาการสื่อสาร,
คณะศึกษาศาสตร , คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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4.1 กลุมคอมพิวเตอรและเทคโนยีสารสนเทศ ตีพิมพ
ในฐานขอมูล IEEE และ ACM นับให 0.3 รายการ
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร,
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชา
คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร
- คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร,
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร
- คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ สาขาการจัดการ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร
- คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาธุรกิจ สาขาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ
- คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร , สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ
4.2 กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นับให 0.2 รายการ
- คณะวิทยาการจัดการ - คณะเศรษฐศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะมนุษยศาสตรฯ
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา - สถาบันสันติศึกษา
- คณะวิทยาการสื่อสาร - คณะศิลปกรรมศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ - คณะศิลปศาสตร
- คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ - คณะรัฐศาสตร
- คณะการบริการและการทองเที่ยว
- คณะนิติศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะวิเทศศึกษา

ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นๆ (รอยละ 5-10)
1. ภาระงานอื่นที่
คณะ/หนวยงาน
กําหนด
- จํานวน LU ตอป
และ
2. ทํานุบํารุงศิลปฯ
- จํานวน LU ตอป
หรือ
3. โครงการบริการ
วิชาการฯ
- จํานวน LU ตอป

1 LU

- ระบบHRMIS; ภาระงาน
บริหารและอื่นๆ ทุกขอยกเวน
4.3 และ 4.6

** กลุมขาราชการ ระบบจะกําหนดใหที่ 0.5 LU ตอ
รอบการประเมิน

0.1 LU

- ระบบHRMIS; ภาระงาน
บริหารและอื่นๆ ขอ 4.6

ขอ 2 -3 กําหนดใหเลือกเพียงขอใดขอหนึ่ง

2 LU

- ระบบ HRMIS; ภาระงาน
บริการวิชาการ ยกเวน
ขอ 3.1, 3.2, 3.24 , 3.26 ,
3.5.1 ที่ไดคาตอบแทน,
3.52 ที่ไดคาตอบแทน ,
3.6.1 ที่ไดคาตอบแทน
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** กลุมขาราชการ
ขอ 2 ระบบจะกําหนดใหที่ 0.05 LU
ขอ 3 ระบบจะกําหนดใหที่ 1 LU

ตัวอยางในการคํานวณภาระงาน
คําอธิบายเพิ่มเติม
1. ระบบ TOR Online จะกําหนดเกณฑขั้นต่ําใหกับบุคลากรสายวิชาการตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
2. กลุมขาราชการ ใหทําขอตกลงปละ 2 ครั้ง
- ในสวนของเกณฑขั้นต่ําของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน (หัวขอวิชาสอน) และ
ภาระงานบริการวิชาการฯ นั้น ระบบจะกําหนดสัดสวนใหเปนครึ่งหนึ่งจากจํานวนเต็มในแตละรอบการประเมิน
- สําหรับภาระงานที่ไมไดกําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน (ที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ และ
นวัตกรรมการสอน) ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ระบบจะกําหนดใหตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
ภาระงานสอน มีหลักการคํานวณดังนี้ จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (1+2+3)) หาร 2
ตัวอยาง 1
หัวขอประเมิน

ตัวอยาง 2

หมายเหตุ

เกณฑขั้น
ต่ํา

ผล

จํานวนเทา

เกณฑขั้น
ต่ํา

ผล

จํานวนเทา

9 LU

15 LU

(15/9) =1.67

9 LU

9 LU

(9/9) =1

1 คน

0

-

1 คน

1 คน

(1/1) =1

-

2 คน

(1/1) =1

-

-

1 รายการ

=1

-

1. LU การสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ –ป.เอก
ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ-ป.โท
3. นวัตกรรมการสอน

** ป.เอก1คน =
ป.โท 2 คน
0 รายการ

=(1.67+1+1)/2
= 1.84

คาเฉลี่ย ขอ (1+2+3)/2

=0

- ไมนํามาเปนตัวหาร

=(1+1+0)/2
=1

ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มีหลักการคํานวณดังนี้ จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําทีห่ นวยงานกําหนดของขอ (1+2)) หาร 2
ตัวอยาง 1
หัวขอประเมิน

1. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุนภายใน

เกณฑ
ขั้นต่ํา

1 ทุน

1.2 จํานวนทุนภายนอก
2. ผลงานทางวิชาการ
(ตอป)
2.1 บทความวิจัย
หรือ
2.2 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือ
2.3 การใชประโยชน หรือ
1
2.4 หนังสือ / ตํารา หรือ รายการ
2.5 บทความวิชาการ หรือ
2.6 reviewed article หรือ
2.7 proceeding
หรือ

ผล

1 ทุน

ตัวอยาง 2
จํานวนเทา

(1/1) = 1

เกณฑ
ขั้นต่ํา

1 ทุน

ผล

0

หมายเหตุ
จํานวนเทา

(2/1) = 2

1 ทุน**
0.5+0.5+0.5+0.5
= 1รายการ

1+0.5+0.5+0.5
=2 รายการ
(1+0.6)/1=1.6

1
รายการ

(2+1)/1=3
1 รายการ

0.3+0.3 =0.6
รายการ

2.8 งานสรางสรรค

คาเฉลี่ย = ขอ (1+2)/2

(1+1.6)/2=1.3
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(2+3)/2
=2.5

** ทุนภายนอก
1 ทุน
= ทุนภายใน 2 ทุน

ภาระงานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ มีหลักการคํานวณดังนี้
จํานวนเทา = (ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (1)) +(ผล หาร เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนดของขอ (2) หรือ (3)) หาร 2

หัวขอประเมิน
เกณฑขั้น
ต่ํา

ตัวอยาง 1
ผล
จํานวนเทา

เกณฑขั้น
ต่ํา

1. ภาระงานอื่นที่กําหนด และ

1 LU

4 LU

(4/1) = 4

1 LU

2. ทํานุบํารุงศิลปฯ

0.1 LU

1 LU

(1/0.1) =10

0.1 LU

หรือ

3. โครงการบริการวิชาการ

2 LU

คาเฉลี่ย =
ขอ (1) + (2 หรือ 3)/2

2 LU

ตัวอยาง 2
ผล
จํานวนเทา
5 LU

5 LU

(4+10)/2
=7

หมายเหตุ

(5/1) = 5

(5/2) =2.5

- สําหรับ ขอ 2 และ ขอ
3 ระบบกําหนดใหเลือก
เพียงขอใดขอหนึ่ง
เทานั้น และไมสามารถ
นําภาระงานขอ 2 และ
ขอ 3 มาทดแทนกันได

(5+2.5)/2
= 3.75

ตารางระดับคะแนนประเมินภาะรงาน
เทียบระดับเปน
รอยละ

จํานวนเทา
ต่ําสุด

จํานวนเทา
สูงสุด

คะแนนขั้นต่ํา

คะแนนสูงสุด

0 - 69.99

0

1

0

69.99

ระดับ 1 เกินกวาที่ตกลง ≤ 1.33 เทา

70.00 - 76.70

1.01

1.33

70

76.7

ระดับ 2 เกินกวาที่ตกลง ≤ 1.67 เทา

76.71- 83.33

1.34

1.67

76.71

83.33

ระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง ≤ 2.00 เทา

83.34 - 90.00

1.68

2

83.34

90

90.01 - 100

2.01

3

90.01

100

ระดับผลการประเมิน
ระดับ 0 ต่ํากวาเกณฑ

ระดับ 4 เกินกวาที่ตกลง > 2 เทา
หมายเหตุ กําหนดจํานวนเทาสุงสุดที่ 3เทา

สูตรการคํานวณ
((คะแนนสูงสุดของระดับ ลบ คะแนนต่ําสุดของระดับ) คูณ ((จํานวนเทาที่ได-จํานวนเทาขั้นต่ํา) หาร
(จํานวนเทาขั้นสูง ลบ จํานวนเทาขั้นต่ํา))) บวก คะแนนต่ําสุดของระดับ
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ตัวอยางการคํานวณ จากตัวอยางที่ 1
หัวขอประเมิน

คาน้ําหนัก %
(1)

1. ภาระงานสอน

35

2. ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ

60

3. ภาระงานบริการวิชาการฯ

5

รวม

จํานวนเทา
(2)
1.84
นอยกวา 2 เทา
1.3
นอยกวา 2 เทา
7
มากกวา 2 เทา
10.14

100

คาที่ได
(3) = (2) * (1)
0.64
0.78
0.35
1.77

สรุป เทียบระดับผลการประเมินจาก ตารางระดับคะแนนประเมิน จะอยูในระดับระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง ≤ 2.00 เทา
ตัวอยางการคิดคะแนน TOR
1. คะแนนสูงสุดในระดับ 3
2. คะแนนต่ําสุดในระดับ 3
3. จํานวนเทาขั้นสูงในระดับ 3
4. จํานวนเทาขั้นต่ําในระดับ 3
5. จํานวนเทาที่ไดจากตัวอยาง

เทากับ 90.00 คะแนน
เทากับ 83.34 คะแนน
เทากับ 2.00 เทา
เทากับ 1.68 เทา
เทากับ 1.77 เทา

แทนคาสูตร
คะแนนที่ไดจาก TOR 100%

= ((90.00 – 83.34) * ((1.77 – 1.68) / (2.00 – 1.68))) + 83.34
= 85.22

ตารางสรุปคะแนนรวม และระดับผลการประเมิน
(ประกาศ มอ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ป 2560 )
คะแนนรวมรอยละ
ระดับผลการประเมิน
90 - 100
ระดับดีเดน
80 - 89.99
ระดับดีมาก
70 - 79.99
ระดับดี
60 - 69.99
ระดับพอใช
0 - 59.99
ตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน
คะแนนที่ไดจาก TOR 100%
ถวงน้ําหนักใหเหลือ 80%
คะแนน TOR 80%
คะแนน Competency ประเมินได
คะแนนประเมิน TOR+Competency

=
=
=
=

87.73
87.73 * 80%
70.18
20

= 90.18

หมายเหตุ ** กรณีคะแนนประเมินรวมอยูระหวาง 90 -100 คะแนน
จะอยูใ นระดับดีเดน จะตองไดมากกวา 2 เทาของทุกภาระงาน
** กรณีคะแนนประเมินรวมอยูระหวาง 90 -100 คะแนน
แตไมได 2 เทาของทุกภาระงาน จะอยูใ นระดับดีมาก เทานั้น
** สรุป จากตัวอยาง ไดคะแนนประเมินรวม (TOR+Competency) รอยละ 92.62 จะอยูในระดับดีมาก
เนื่องจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดนอยกวา 2 เทา
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