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การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีบุคลากรสายอาจารย์
คาชี้แจง
1. การแบ่งประเภทอาจารย์เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
1.1 อาจารย์เน้นบริหาร คืออาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งบริหารในรอบปีที่ประเมิน ซึ่งมีภาระงานสอนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการกาหนดภาระงานสอนฯ
1.2 อาจารย์เน้นวิจัย คืออาจารย์ประจาที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามกรอบภาระหน้าที่เน้นวิจัย
(รายละเอียดตามคาอธิบายเพิ่มเติม แนบท้าย)
1.3 อาจารย์เน้นสอน คือ อาจารย์ประจาที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 และ 1.2
2. วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจากส่วนกลางทั้งหมด 100 คะแนน
3. กรณีต้องการกาหนดการประเมินเพิ่มเติมตามทิศทางของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
ให้กาหนดเกณฑ์ประเมินในข้อ 5 ของแบบประเมิน โดยคะแนนรวมไม่เกิน 100 คะแนน และนามาคิดเป็นร้อยละ 30
ของคะแนนรวมในแบบประเมินของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 20 สาหรับอาจารย์เน้นบริหาร)
4. การแบ่งช่วงผลคะแนนการประเมิน
คะแนนประเมิน

เกรด

 80

A

70-79

B

60-69

C

 60

ไม่พิจารณาขึ้นเงินเดือน

5. เกณฑ์พิจารณาปรับเงินเดือนประจาปีของบุคลากรสายอาจารย์
5.1 อาจารย์ประจาทุกประเภทต้องมีผลคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
5.2 อาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งวิชาการเมื่อครบกาหนดเวลา 4 ปีนับจากเริ่มเป็นอาจารย์สาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือ 6 ปี สาหรับ ผู้ มีคุณวุฒิ ปริ ญญาโท จะต้องมีบทความวิจัย บทความวิช าการ งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม เผยแพร่ ในปีที่ประเมิน โดยมีค่าถ่วงน้าหนักรวมของผลงานไม่ต่ากว่า 0.40 ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 ที่กาหนดโดย สกอ. (กรณีอาจารย์ไม่มีผลงานดังกล่าวข้างต้น
ในปีการศึกษานั้นๆ แต่ปฏิบัติภารกิจพิเศษของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าตอบแทน หน่วยงานที่มอบหมายภารกิจ
พิเศษสามารถเสนอเรื่องต่อกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี)
5.3 ผู้ที่ไม่สามารถดาเนินการตามเกณฑ์ข้อ 5.1 หรือ 5.2 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเลิกจ้าง
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เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายอาจารย์
คะแนน
รวมไม่
เกิน
270
(180)
120

ผลสัมฤทธิ์ด้าน
1. งานสอนและการผลิตบัณฑิต (a)
2. งานวิชาการ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (b)
3. งานบริการทางวิชาการ (c)
4. งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (d)
5. งานอื่นๆ* (e)
6. งานบริหารโดยตาแหน่ง (f)
7. คุณลักษณะและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน (g)

นามาเทียบสัดส่วนร้อยละของคะแนนประเมิน
อาจารย์เน้นสอน

อาจารย์เน้นวิจัย

อาจารย์บริหาร

35

20

20

15

30

10

40
20
100
30

10
5
30

10
5
30

10
5
20
30

20

5

5

5

รวม

100

100

100

*งานอื่นๆ สามารถดาเนินการได้ดงั นี้
1. วิทยาลัย/คณะ/สถาบันกาหนดเกณฑ์และรายละเอียดเอง (คะแนนรวมไม่เกิน 100 คะแนน) และ/หรือ วิทยาลัย/คณะ/สถาบันอาจนา
เกณฑ์ภาระงานเทียบเท่าตามภาคผนวกมาพิจารณาใช้ตามความเห็นชอบของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน กรณีมีเกณฑ์ภาระงานเทียบเท่าเป็น
หน่วยกิต ให้แปลงหน่วยกิตเป็นคะแนน ด้วยเกณฑ์ 1 หน่วยกิต = 10 คะแนน หรือ
2. ใช้เกณฑ์ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

การคานวณคะแนนรวม
นาคะแนนด้านที่ 1 ถึง 7 ที่ได้ คือ a , b , c , d , e , f , g ตามลาดับ มาคานวณคะแนนรวมโดยวิธีคิดแยกตามน้าหนัก
คะแนนอาจารย์ที่เน้นงานประเภทต่าง ๆ ดังนี้
อาจารย์เน้นสอน
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

อาจารย์เน้นวิจัย
(

)

อาจารย์บริหาร
(

)
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เกณฑ์
1. งานสอนและการผลิตบัณฑิต
1.1 ปริมาณการสอนและภาระงานที่เทียบเท่าหน่วยกิตการสอน
ตลอดปีการศึกษา (คิดภาระงานตามประกาศมรส.และตาม
เกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับการสอนและการผลิตบัณฑิต ที่คณะ
กาหนดเพิ่มเติม)
1.2 ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา (คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา)
1.3 ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์/ผู้ร่วมงาน
1.4 อาจารย์ที่ปรึกษา
1.4.1 มีหลักฐานแสดงถึงการติดตามให้คาปรึกษา
นักศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง/คน/ภาคการศึกษา
โดยใช้แบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัย/
คณะ/สถาบัน
(คิดเทียบเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของนักศึกษา
ที่รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 10 คะแนน)*
1.4.2 ต้องมีแผนการศึกษารายบุคคลให้กับนักศึกษาที่
คะแนนเฉลีย่ สะสมต่ากว่า 2.00
(คิดเทียบเป็นสัดส่วน จัดทาแผนฯได้ร้อยละ 100
ของนักศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 ได้
10 คะแนน)*
*ในการคานวณค่าร้อยละให้คดิ ค่าตัวหารตามจานวนจริง แต่สูงสุดไม่
เกิน 50 คน
2. เอกสารคาสอน งานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เอกสารคาสอน ตารา หนังสือ
2.1 เอกสารคาสอน (ประเมินผ่านคุณภาพระดับดีขึ้นไปจาก
คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน อย่างน้อย 3 คน)
2.2 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
งานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 บทความวิชาการหรือบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2.4 บทความวิชาการหรือบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.5 บทความวิชาการหรือบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
2.6 บทความวิชาการหรือบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
2.7 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
2.8 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
2.9 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

จานวนหน่วยกิตหรือหน่วยกิตเทียบ
เท่า ตามจริงแต่ไม่เกิน
24 หน่วยกิต x 10
สาหรับอาจารย์เน้นบริหารไม่เกิน
15 หน่วยกิต x10

คะแนนสูงสุดที่
นามาใช้เทียบสัดส่วน
ร้อยละของคะแนน
ประเมิน
270 คะแนน
และ
180 คะแนน สาหรับ
อาจารย์
เน้นบริหาร

ไม่เกิน 5 คะแนน
ไม่เกิน 5 คะแนน
10 คะแนน

10 คะแนน

120 คะแนน
40 คะแนน (ผลิตใหม่)
20 คะแนน (ปรับปรุงเกินกว่า 50%)
100 คะแนน/เล่ม
20 คะแนน/ชิ้น
40 คะแนน/ชิ้น
60 คะแนน/ชิ้น
80 คะแนน/ชิ้น
100 คะแนน/ชิ้น
60 คะแนน/ชิ้น
100 คะแนน/ชิ้น
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คะแนนสูงสุดที่
นามาใช้เทียบสัดส่วน
ร้อยละของคะแนน
ประเมิน

เกณฑ์
งานสร้างสรรค์
2.10 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
2.11 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
2.12 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
2.13 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
2.14 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ
(2.10-2.14 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย)
ทุนวิจัย (นับซ้าได้ตามจานวนปีของสัญญาทุน)**
2.15 หัวหน้าโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน
2.16 หัวหน้าโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
2.17 ผู้ร่วมโครงการวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายใน
2.18 ผู้ร่วมโครงการวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก
** ระยะเวลาของสัญญาทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน นับ 1
ครั้งในปีที่ทาสัญญาทุน ถ้าระยะเวลาสัญญาทุนเกินกว่า 12 เดือน
นับซ้าปีถัดไปโดยใช้หลักการเทียบบัญญัตไิ ตรยางค์ 12 เดือน
เท่ากับคะแนนเต็มตามเกณฑ์
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 เป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการโครงการบริการวิชาการที่มรี าย
รับเข้ามหาวิทยาลัย
3.2 เป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการโครงการบริการวิชาการแบบให้
เปล่า
3.3 เป็นผู้ร่วมจัดทาโครงการบริการวิชาการที่มีรายรับเข้า
มหาวิทยาลัย
3.4 เป็นผู้ร่วมจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก
แบบให้เปล่า
3.5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒพิ ิจารณาผลงานวิชาการ
และบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการหรือวารสารวิชาการหรือผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณา
ผลงานสร้างสรรค์
3.6 เป็นกรรมการ/อนุกรรมการวิชาการ กรรมการ/อนุกรรมการ
วิชาชีพ กรรมการ/อนุกรรมการสมาคม ในระดับ
มหาวิทยาลัย/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
3.7 งานบริการวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะอื่นๆ ที่คณะ
พิจารณาเห็นชอบ

20 คะแนน/ชิ้น
40 คะแนน/ชิ้น
60 คะแนน/ชิ้น
80 คะแนน/ชิ้น
100 คะแนน/ชิ้น

20 คะแนน/โครงการ
40 คะแนน/โครงการ
5 คะแนน/โครงการ
10 คะแนน/โครงการ

40 คะแนน
20 คะแนน/กิจกรรม
10 คะแนน/กิจกรรม
10 คะแนน/กิจกรรม
5 คะแนน/กิจกรรม
5 คะแนน/กิจกรรม

2 คะแนน/ชุดกรรมการ
2 คะแนน/ชิ้น/กิจกรรม
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เกณฑ์
4. งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
3 คะแนน/กิจกรรม
การกีฬา รวมตลอดถึงการจัด/พัฒนา ระเบียบสังคม การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตให้ดีขึ้น
4.2 เป็นคณะกรรมการ คณะทางานในกิจกรรมข้อ 4.1 โดยผ่าน
5 คะแนน/ชุดกรรมการ
ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
5. งานอื่น ๆ (สามารถใช้เกณฑ์ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
หรือ กาหนดเกณฑ์ใหม่เอง)
ไม่เกิน 5 คะแนน/ครั้ง
5.1 ช่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานประจา โดยผ่านความ
เห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งเสริมให้การดาเนินงานของ
ภาควิชาและวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ดาเนินไปได้ดี (หาก
เป็นงานที่กาหนดโดยชั่วโมงทางาน ให้คิดเป็นสัดส่วน 6
ชั่วโมงเท่ากับ 5 คะแนน)
5.2 คะแนนเพิ่มเติม
ไม่เกิน 5 คะแนน
(กรณีหัวหน้าหน่วย หัวหน้าภาควิชา คณบดี อธิการ เล็งเห็น
ว่ามีจิตสานึกในการช่วยงานอื่นอย่างสม่าเสมอ ให้มีคะแนน
เสนอเพิ่มเข้ามาได้ไม่เกิน 5 คะแนน)
6. งานบริหารโดยตาแหน่ง (ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน) ผลการประเมิน
6.1 ความสามารถในการสร้างและบริหารทีมงาน (10 คะแนน) (ผู้บังคับบัญชากาหนดเกณฑ์และ
6.2 ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์เชิงบริหาร (10 คะแนน)
คะแนน
6.3 ผลสาเร็จของงานที่รับผิดชอบตามตาแหน่ง (10 คะแนน)
ได้เองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล)
ดีเยี่ยม กาหนดคะแนนได้
ตั้งแต่ 9.0 ถึง 10
ดีมาก กาหนดคะแนนได้
ตั้งแต่ 8.0 ถึง 8.9
ดี
กาหนดคะแนนได้
ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9
พอใช้ กาหนดคะแนน
ต่ากว่า 7.0
7. คุณลักษณะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
4 = เป็นไปตามคุณลักษณะทีด่ ีมาก
7.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
ความสามารถ
3 = เป็นไปตามคุณลักษณะทีด่ ี
7.2 เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมายและงานบริการ 2 = ต่ากว่าคุณลักษณะที่ดเี ล็กน้อย
ที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้
7.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชา และ
1 = ต่ากว่าคุณลักษณะที่ดีและมี
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานโดยรวม
7.4 มีความประพฤติเหมาะสมในด้านการทางาน และปฏิบัตติ าม ของหน่วยงาน
ระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัย
0 = ต่ากว่าคุณลักษณะที่ดีและไม่อยู่
7.5 เอาใจใส่หาความรูเ้ พิ่มเติม เพือ่ พัฒนาตนเอง
ในระดับที่ยอมรับได้ ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการปฏิบัติงานโดยรวม
ของมหาวิทยาลัย
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คะแนนสูงสุดที่
นามาใช้เทียบสัดส่วน
ร้อยละของคะแนน
ประเมิน
20 คะแนน

100 คะแนน

30 คะแนน

20 คะแนน
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ภาคผนวก
เพื่อเป็นแนวทางในการเทียบงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ SME หรือนวัตกรรมเป็นหน่วยกิตภาระงาน วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
สามารถใช้เกณฑ์ดังนี้
1. ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือนวัตกรรม
ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือนวัตกรรมเป็นทุนที่บริหารจัดการโดยสานักงานนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต หากผู้
ขอทุนหรือทีมพัฒนาดาเนินการสาเร็จตามเป้าหมาย ในระยะเวลาการดาเนินงาน 1 ปี จะสามารถการเทียบภาระงานได้ โดยมีรายละเอียด
การให้ภาระงานตามขั้นตอนการทางานและระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี ตามหลักการของ Technology Readiness
Level (TRL) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเทียบภาระงานจากการดาเนินการเกี่ยวกับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ขั้นตอน
การทางาน

รายงาน
สัญญาทุน

ความก้าวหน้า

รายงาน

รายงาน

ความก้าวหน้า ความก้าวหน้า

รายงานฉบับ
สมบูรณ์ พร้อม

รวมหน่วยกิต

ผลิตภัณฑ์

เทียบเท่า

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

1.5

1.5

1.5

1.5

12

18

1.5

1

1

1

4.5

9

1.5

0.5

0.5

0.5

3

6

ต้นแบบ*

TRL**
ต้นแบบภาคสนามทีผ่ ่าน
มาตรฐาน
(TRL 8)
ต้นแบบภาคสนาม
(TRL 6-7)
ต้นแบบห้องปฏิบัติการ
(TRL 4-5)
*ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
**TRL รายละเอียดแสดงในคาอธิบายแนบท้าย

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีบุคลากรสายอาจารย์ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2563)
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2. การพัฒนากระบวนการทางาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ การพัฒนานวัตกรรม โดยทีมพัฒนาที่ดาเนินการพัฒนาได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายเกิดการใช้งานจริง
มีการรับรองจากผู้ใช้งานหรือหน่วยงานว่าสามารถส่งผลกระทบเชิงบวก ซึ่งสามารถวัดได้ ในระดับต่าง ๆ สามารถเทียบภาระงาน ได้ตามตารางที่
2 โดยสามารถเทียบภาระงานสูงสุดไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่ออาจารย์ 1 ท่าน
ตารางที่ 2 การเทียบภาระงานจากระดับผลกระทบในเชิงบวก
ระดับผลกระทบใน
เชิงบวก
ระดับแผนก/ส่วน

จานวนคนที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวก

รายงาน
ความก้าวหน้า

ได้รับรองจาก
ผู้ใช้งานหรือ
หน่วยงาน

ภาระงานสูงสุด
(หน่วยกิต)

ไม่เกิน 30 คน

1

2

3

มากกว่า 30 คน แต่ไม่เกิน 100 คน

2

4

6

มากกว่า 100 คน แต่ไม่เกิน 3,000 คน

3

6

9

ระดับตลาด

มากกว่า 3,000 คน แต่ไม่เกิน 10,000 คน

3

15

18

ระดับอุตสาหกรรม

มากกว่า 10,000 คน แต่ไม่เกิน 100,000 คน

3

21

24

ระดับประเทศ

มากกว่า 100,000 คน

3

27

30

งาน
ระดับหน่วยงาน/
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน
ระดับองค์กร/
มหาวิทยาลัย

3. โครงการหรือการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการทาธุรกิจ หรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย จานวน
เงินที่ทีมผู้ดาเนินการแบ่งให้มหาวิทยาลัย สามารถเทียบเป็นภาระงานได้ โดยใช้เกณฑ์ จานวนเงิน 20,000 บาท เทียบเท่า 1 หน่วยกิต ส่วนที่
ขาดหรือเกินสามารถใช้เกณฑ์เดียวกันแล้วทาการเทียบบัญญัติไตรยางค์ได้ เช่น 5,000 บาท เท่ากับ 0.25 หน่วยกิต โดยสามารถการเทียบ
ภาระงานสูงสุดไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่ออาจารย์ 1 ท่าน ต่อปี
4. อาจารย์จากทางวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ที่ทางสานักงานนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัลขอความร่วมมือ เพื่อช่วยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกับผู้ดาเนินโครงการหลัก เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการสื่อสารทางการตลาด การทาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
สามารถเทียบภาระงานได้ไม่เกิน 2 หน่วยกิต ต่อหนึ่งโครงการ และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่ออาจารย์ 1 ท่าน ต่อปี
5. อาจารย์ที่ร่วมโครงการ STARTUP ได้แก่เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันในโครงการต่าง ๆ โดยดาเนินงานร่วมกับ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ STARTUP ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันและผ่านการแข่งขัน ในโครงการต่าง ๆ เช่น Startup Thailand
สามารถเทียบเป็นภาระงานได้ 1 หน่วยกิต ต่อ 1 คน ต่อทีมต่อไอเดีย
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คาอธิบายแนบท้าย
ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)
ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) เพื่อประกอบการพิจารณาทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์
 TRL 4 องค์ประกอบสาคัญได้ถูกทดลองใช้ในระดับห้องปฏิบัติการ
 TRL 5 องค์ประกอบสาคัญได้ถูกทดลองใช้ในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 TRL 6 ต้นแบบที่สมบูรณ์ได้ถูกทดลองใช้ในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 TRL 7 ต้นแบบที่สมบูรณ์ได้ถูกทดลองใช้ในสภาวะแวดล้อมจริง
 TRL 8 ต้นแบบที่สมบูรณ์ได้ทดสอบผ่านมาตรฐานที่เกีย่ วข้อง
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

TRL

อาหารหรือยา

TRL 4

ส่วนประกอบสาคัญของ
อาหารหรือยาผ่านการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ

TRL 5

ส่วนประกอบสาคัญของ
อาหารหรือยาสามารถ
ดาเนินการผลิตได้ตาม
มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น ส่วนประกอบสาคัญของ
ผ่าน Validation and ระบบผ่าน Integration
Safety Test
Test

TRL 6

อาหารหรือยาสามารถ
ดาเนินการผลิตได้ตาม
มาตรฐานและผ่าน Clinical
Trial Phase 1

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
ระบบผ่าน Alpha Test
ผ่าน Animal Testing

TRL 7

อาหารหรือยาสามารถ
ดาเนินการผลิตได้ตาม
มาตรฐานและผ่าน Clinical
Trial Phase 2

TRL 8

สามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
ผ่าน Clinical Trial

ซอฟต์แวร์
ส่วนประกอบสาคัญของ
ระบบผ่าน Unit Test

ระบบผ่าน Beta Test

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
ระบบผ่านการ
อาหารหรือยาได้รับการรับรอง ผ่านกระบวนการที่
ดาเนินการตาม
มาตรฐาน เช่น อย. GMP
เป็นมาตรฐาน เช่น มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ISO13485 CE Mark
สารสนเทศ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีบุคลากรสายอาจารย์ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2563)

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ผ่านการคัดเลือกประชากรทีม่ ี
ลักษณะตามเป้าหมาย โดยการ
เลี้ยงหรือปลูกในระดับ
ห้องปฏิบัติการหรือฟาร์มเปิด
ผ่านการคัดเลือกประชากรทีม่ ี
ลักษณะตามเป้าหมาย โดยการ
เลี้ยงหรือปลูกในระดับสถานี
ทดลองที่มีการควบคุม
ผ่านการคัดเลือกประชากรทีม่ ี
ลักษณะตามเป้าหมาย โดยการ
เลี้ยงหรือปลูกในระดับสถานีที่
กาหนดลักษณะที่ต้องการได้จา
นวยหลายพื้นที่
ผ่านการคัดเลือกประชากรทีม่ ี
ลักษณะตามเป้าหมาย โดยการ
เลี้ยงหรือปลูกในระดับแปลง
เกษตรกร
พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ ผ่านการ
ทดสอบหรือรับรองมาตรฐาน
คุณภาพที่เกีย่ วข้อง
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คาอธิบายเพิ่มเติม
1. อาจารย์เน้นการวิจัย หมายถึง อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์และผ่านการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เป็น
อาจารย์เน้นการวิจัยวาระละ 2 ปี โดยขออนุมัติผ่าน คณบดี อธิการ มายังผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคลตั้งแต่ต้นปี
การศึกษาที่ต้องการเข้าสู่การเป็นอาจารย์เน้นวิจัย และต้องรับการประเมินด้วยเกณฑ์การประเมินอาจารย์เน้นวิจัย
ตลอดวาระ ซึ่งขออนุมัติต่อวาระได้หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
เกณฑ์คุณสมบัติและข้อกาหนดในการทางาน
1. เป็นผู้มีประสบการณ์การวิจัย และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ และ/หรือ เป็น
ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ในด้านการวิจัย
และ
2. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกหรือภายใน อย่างน้อย 1 โครงการ ในรอบ
วาระ 2 ปี
และ
3. จัดทาชุดโครงการวิจัย และ/หรือ เป็นพี่เลี้ยงในการทาวิจัย สาหรับอาจารย์ในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
หรือสาขา หรือหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมทาโครงการวิจัยได้
2. อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งบริหารหน่วยงาน (ผู้อานวยการหรือเทียบเท่า) สามารถประเมินได้ 2 กรณี
คือ (ข้อ 2.1) หรือ (ข้อ 2.2 และ 2.3)
2.1 ประเมินด้วยแบบประเมินของตาแหน่งงานบริหารตาแหน่งสูงสุด (ภารกิจหลัก)เพียงชุดเดียว หรือ
2.2 ประเมินด้วยแบบประเมินของตาแหน่งงานบริหารตาแหน่งสูงสุด (ภารกิจหลัก) 1 ชุด และ
2.3 ประเมินด้วยแบบประเมินอาจารย์ประจา 1 ชุด
2.3.1 ถ้าไม่มีตาแหน่งบริหารที่วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
ให้ใช้เกณฑ์อาจารย์ประจาวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ประเภทอาจารย์บริหาร ประเมินผลสัมฤทธิ์ 4
ด้าน (รวม 70 คะแนน) และประเมินด้านบริหารตามตาแหน่ง จากแบบประเมินข้อ 2.2 ข้างต้น
(นามาเทียบเป็น คะแนนบริหาร 30 คะแนน)
2.3.2 ถ้ามีตาแหน่งบริหารที่วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
ให้ใช้เกณฑ์อาจารย์ประจาวิทยาลัย/คณะ/สถาบันประเภทอาจารย์บริหาร ประเมินผลสัมฤทธิ์ 5
ด้าน (รวม 100 คะแนน)
หากประเมินทั้งแบบประเมินตาแหน่งบริหารตามภารกิจหลัก และประเมินภารกิจอาจารย์ประจาด้วย ให้ถือแนวปฏิบัติ
ดังนี้
-กรณีสรุปผลประเมินตามข้อ 2.2 (ภารกิจหลัก) มากกว่าหรือเท่ากับที่ประเมินตามข้อ 2.3 --> ปรับเงินเดือน
ตามประโยชน์สูงสุดของอัตราการขึ้นเงินเดือนวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน หรือหน่วยงานที่สังกัด
-กรณีสรุปผลประเมินตามข้อ 2.2 (ภารกิจหลัก) น้อยกว่าที่ประเมินตามข้อ 2.3 --> ปรับเงินเดือนตามอัตราการ
ขึ้นเงินเดือนของหน่วยงานที่เป็นภารกิจหลัก แม้จะเสียประโยชน์

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีบุคลากรสายอาจารย์ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2563)
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