KPIs หัวหน้าภาควิชา ส่วนที่ 4 : ปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) จุดเน้น : การวิจัย
4.1 การประเมินผลงานตามแผนโครงการ (ผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ) และการประเมินผลงานของงานประจาที่เป็นงานหลัก
งาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

ด้านการบริหารจัดการ (60%)
1. การดาเนินการ
ร้อยละของจานวน
บริหารงานกลยุทธ์
โครงการที่ปฏิบัติได้
และแผน
ตามแผนฯ ในแต่ละ
รอบประเมิน
ร้อยละของตัวชี้วัด
ทีบ่ รรลุเป้าหมาย
2. การดาเนินการ
บริหารงานวิชาการ
และวิจัย

การกากับดูแล
การบริหารหลักสูตร
ของภาควิชา

(a)
ค่า
น้าหนัก
5

5

10

เป้าหมาย

คะแนน
5

4

3

2

1

มีจำนวนโครงกำรที่ มีจำนวนโครงกำร มีจำนวนโครงกำร มีจำนวนโครงกำร มีจำนวนโครงกำร มีจำนวนโครงกำร
ปฏิบัติได้
ที่ปฏิบัติได้
ที่ปฏิบัติได้
ที่ปฏิบัติได้
ที่ปฏิบัติได้
ที่ปฏิบัติได้
ตำมแผนฯ
ตำมแผนฯ
ตำมแผนฯ
ตำมแผนฯ
ตำมแผนฯ
ตำมแผนฯ
≥ 80%
100%
≥ 90%
≥ 80%
≥ 70%
< 70%
ทุกโครงกำร
ทุกโครงกำร
ทุกโครงกำร
ทุกโครงกำร
ทุกโครงกำร
ทุกโครงกำร
มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
เป้ำหมำยฯ
เป้ำหมำยฯ
เป้ำหมำยฯ
เป้ำหมำยฯ
เป้ำหมำยฯ
เป้ำหมำยฯ
≥ 80%
100%
≥ 90%
≥ 80%
≥ 70%
< 70%
กำกับดูแลหลักสูตร กำกับดูแลหลักสูตร กำกับดูแลหลักสูตร กำกับดูแลหลักสูตร กำกับดูแลหลักสูตร กำกับดูแลหลักสูตร
ให้มีอำจำรย์ประจำ ให้มีอำจำรย์ประจำ ให้มีอำจำรย์ประจำ ให้มีอำจำรย์ประจำ ให้มีอำจำรย์ประจำ ให้มีอำจำรย์ประจำ
หลักสูตรครบ
หลักสูตรครบ
หลักสูตรครบ
หลักสูตรครบ
หลักสูตรครบ
หลักสูตรครบ
ทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
และ
และ
และ
และ
และ
และ
มีคณะกรรมกำร
มีคณะก+รรมกำร
มีคณะกรรมกำร
มีคณะกรรมกำร
มีคณะกรรมกำร
มีคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตรครบ บริหำรหลักสูตร
บริหำรหลักสูตร
บริหำรหลักสูตร
บริหำรหลักสูตร
บริหำรหลักสูตร
ทุกหลักสูตรและ
ครบทุกหลักสูตร
ครบทุกหลักสูตร
ครบทุกหลักสูตร
ครบทุกหลักสูตร
ครบทุกหลักสูตร
มีกำรประเมินผล
และ
และ
และ
และ
หลักสูตร
มีกำรประเมินผล
มีกำรประเมินผล
มีกำรประเมินผล
มีกำรประชุมเพื่อ
(เมื่อครบกำหนด)
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
จัดตำรำงสอน
(เมื่อครบกำหนด) (เมื่อครบกำหนด) (เมื่อครบกำหนด)
และ
และ
หลักสูตรผ่ำน
หลักสูตรผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์มำตรฐำน
และ
ผลกำรประเมิน
ไม่น้อยลงกว่ำเดิม

(b)
ผล
ประเมิน

C=(a*b)/
100
รวม

งาน/กิจกรรม/
โครงการ
2. การดาเนินการ
บริหารงานวิชาการ
และวิจัย (ต่อ)

ตัวชี้วัด
การติดตาม
กากับดูแล
- มคอ. 3
- มคอ. 5
- มคอ. 7
- การส่งเกรด
ของอาจารย์
ในภาควิชา

(a)
ค่า
น้าหนัก
2.5

เป้าหมาย
มี มคอ.3
และ
มคอ.5
ครบทุกรำยวิชำ
และ
ตรงตำมเวลำ
ที่กำหนด

คะแนน
5
มี มคอ.3/
มคอ.5/ มคอ.7
ครบทุกรำยวิชำ
และ
มีกำรส่งเกรดใน
รูปแบบออนไลน์
ครบทุกรำยวิชำ
และ
ตรงตำมเวลำ
ที่กำหนด

4
มี มคอ.3/
มคอ.5/ มคอ.7
ครบทุกรำยวิชำ
และ
มีกำรส่งเกรดครบ
ทุกรำยวิชำ
และ
ตรงตำมเวลำ
ที่กำหนด

3
มี มคอ.3
และ
มคอ.5
ครบทุกรำยวิชำ
และ
ตรงตำมเวลำ
ที่กำหนด

2
มี มคอ.3
> 80%
และ
มี มคอ.5
> 50%

1
มี มคอ.3
≤ 80%
และ
มี มคอ.5
≤ 50%

การติดตามกากับ
ดูแลงานวิจัย

2.5

มีอำจำรย์ที่กำลัง
ทำงำนวิจัย
41-60%

มีอำจำรย์ที่กำลัง
ทำงำนวิจัย
> 80%

มีอำจำรย์ที่กำลัง
ทำงำนวิจัย
61-80%

มีอำจำรย์ที่กำลัง
ทำงำนวิจัย
41-60%

มีอำจำรย์ที่กำลัง
ทำงำนวิจัย
21-40%

-

การติดตามกากับ
ดูแลงานวิชาการ

2.5

มีอำจำรย์ที่กำลัง
ทำงำนงำนวิชำกำร
41-60%

มีอำจำรย์ที่กำลัง
ทำงำนวิชำกำร
> 80%

มีอำจำรย์ที่กำลัง
ทำงำนวิชำกำร
61-80%

มีอำจำรย์ที่กำลัง
ทำงำนวิชำกำร
41-60%

มีอำจำรย์ที่กำลัง
ทำงำนวิชำกำร
21-40%

-

การติดตามกากับ
ดูแลให้มีการ
ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2.5

มีอำจำรย์
ที่ขอกำหนด
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 1
คน

มีอำจำรย์
ที่ขอกำหนด
ตำแหน่งทำง
วิชำกำรเพิ่มขึ้น
3 คน ขึ้นไป

มีอำจำร
ย์ที่ขอกำหนด
ตำแหน่งทำง
วิชำกำรเพิ่มขึ้น
2 คน

มีอำจำรย์
ที่ขอกำหนด
ตำแหน่งทำง
วิชำกำรเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อย 1 คน

-

-

จานวนเงินวิจัย
(คำนวณเฉพำะ
เงินวิจัยในรอบ
กำรประเมิน)

5

มีเงินวิจัย
เฉลี่ยต่อคน
25,001 – 35,000
บำท

มีเงินวิจัย
เฉลี่ยต่อคน
> 45,000 บำท

มีเงินวิจัย
มีเงินวิจัย
มีเงินวิจัย
เฉลี่ยต่อคน
เฉลี่ยต่อคน
เฉลี่ยต่อคน
35,001 – 45,000 25,001 – 35,000 15,000 – 25,000
บำท
บำท
บำท

มีเงินวิจัย
เฉลี่ยต่อคน
< 15,000 บำท

(b)
ผล
ประเมิน

C=(a*b)/
100
รวม

งาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

3.การดาเนินงาน
บริการวิชาการหรือ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ภาควิชา

จานวนโครงการ/
กิจกรรมฯ
ของภาควิชา

4.การพัฒนา
นักศึกษา

จานวนนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัล

(a)
ค่า
น้าหนัก
5

5

เป้าหมาย
มีกิจกรรมบริกำร
วิชำกำรหรือทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
อย่ำงน้อย
1 กิจกรรม

มีนักศึกษำเข้ำ
ร่วมงำนประกวด/
โครงกำรวิชำกำรฯ
และ
มีนักศึกษำหรือศิษย์
เก่ำได้รับกำรยกย่อง
ชมเชย
อย่ำงน้อย 1 คน
หรือ
ได้รับทุนวิจัย
อย่ำงน้อย 1 คน

คะแนน
5
มีกิจกรรมฯ ที่มี
มีกำรบูรณำกำร
กับกำรวิจัย
หรือ
มีกิจกรรมฯ ที่มี
กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมนั้น
ต้องร่วมมือ
กับองค์กรอื่น

4
มีกิจกรรมฯ
มำกกว่ำ 1
กิจกรรม
หรือ
1 กิจกรรมฯ +
บูรณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอน
หรือ
มีกิจกรรมฯ
ทีร่ ่วมมือกับ
องค์กรอื่น

3
มีกิจกรรมฯ
อย่ำงน้อย
1 กิจกรรม

2
-

มีนักศึกษำหรือ
มีนักศึกษำเข้ำ
มีนักศึกษำเข้ำ
มีนักศึกษำเข้ำ
ศิษย์เก่ำ
ร่วมงำนประกวด/ ร่วมงำนประกวด/ ร่วมงำนประกวด/
ได้รับรำงวัล
โครงกำรวิชำกำรฯ โครงกำรวิชำกำรฯ โครงกำรวิชำกำรฯ
และ/หรือ
และ
และ
หรือ
กำรยกย่องชมเชย มีนักศึกษำหรือ
มีนักศึกษำหรือ
มีกำรยื่นขอ
ในระดับ
ศิษย์เก่ำได้รับกำร ศิษย์เก่ำได้รับกำร
ทุนวิจัย
นำนำชำติ
ยกย่องชมเชย
ยกย่องชมเชย
อย่ำงน้อย 1คน
จำกหน่วยงำน
มำกกว่ำ 1 คน
อย่ำงน้อย 1 คน
ภำยนอก
หรือ
หรือ
ได้รับทุนวิจัย
ได้รับทุนวิจัย
มำกกว่ำ 1 คน
อย่ำงน้อย 1 คน

1
-

มีหลักฐำน
กำรสนับสนุน
ให้นักศึกษำร่วม
ประกวดฯ หรือ
ขอทุนวิจัย

(b)
ผล
ประเมิน

C=(a*b)/
100
รวม

งาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

5. งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

งานที่คณะฯ
มอบหมาย

(a)
ค่า
น้าหนัก
15

คะแนน

เป้าหมาย

5

4

3

2

1

ดำเนินงำนที่คณะ ดำเนินงำน

ดำเนินงำน >

ดำเนินงำน >

ดำเนินงำน >

ดำเนินงำน >

มอบหมำย >80%

90%

80%

70%

60%

100%

(b)
ผล
ประเมิน

60

หมายเหตุ :
1. ร้อยละของตัวชี้วัดทีบ่ รรลุเป้ำหมำย คำนวณจำกโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ โครงกำรบริกำรวิขำกำรชุมชน และโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่กำหนดไว้ในแผน ฯ ว่ำจะปฏิบัติ
ในรอบประเมินนั้น
2. กำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำรหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เลือกดำเนินกำรงำนใดงำนหนึ่งได้ในแต่ละภำคกำรศึกษำ ทั้งนี้ ใน 1 ปีกำรศึกษำต้องดำเนินกำรครบทั้ง 2 งำน
3.งำนที่คณะฯ มอบหมำย ได้แก่ งำนประชุม / ดำเนินงำน / ประสำนงำน / โครงกำรต่ำง ๆ ตำมวำระ และงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะฯจะมอบหมำยให้ปฏิบตั ิในฐำนะหัวหน้ำภำควิชำเปนนกรณี

C=(a*b)/
100
รวม

งาน/กิจกรรม/
โครงการ

(a)
ค่า
น้าหนัก

เป้าหมาย

10

18-21 ชก.

12.5

ดำเนินงำนวิจัย/
งำนสร้ำงสรรค์ได้
> 50%
ของแผนกำรวิจัย

การดาเนินงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
(เกณฑ์สำหรับ ศ.)

12.5

ดำเนินงำนวิจัย/
งำนสร้ำงสรรค์ได้
> 50%
ของแผนกำรวิจัย

การใช้ประโยชน์
จากการวิจัย

2.5

จานวนเงินวิจัย
(คำนวณเฉพำะ
เงินวิจัยในรอบ
กำรประเมิน)

2.5

มีรำยงำน
กำรนำผลงำนวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
มีจำนวนเงินวิจัย
มำกกว่ำ
15,000 บำท

ตัวชี้วัด

พันธกิจ : การจัดการเรียนการสอน (10%)
1. การจัดการเรียน
จานวนชั่วโมง
การสอน
การสอน (ชก.)
พันธกิจ : การวิจัย (25%)
2. งานวิจัย/
การดาเนินงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์
(เกณฑ์สำหรับ
อ./ผศ./รศ.)

คะแนน
5

4

3

2

1

มำกกว่ำ
27 ชก. ขึ้นไป

22-27 ชก.

18-21 ชก.

11-17 ชก.

น้อยกว่ำ
11 ชก.

มีงำนวิจัย/
มีงำนวิจัย/
ดำเนินงำนวิจัย/ ดำเนินงำนวิจัย/
มีโครงร่ำง
งำนสร้ำงสรรค์ที่
งำนสร้ำงสรรค์
งำนสร้ำงสรรค์
งำนสร้ำงสรรค์
งำนวิจัย/
เสร็จสมบูรณ์ และ
ที่เสร็จสมบูรณ์
ได้ > 50%
ได้ ≤ 50%
งำนสร้ำงสรรค์
มีกำรดำเนินกำร
ของแผนกำรวิจัย ของแผนกำรวิจัย
ยื่นขอตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว
มีงำนวิจัย/
มีงำนวิจัย/
ดำเนินงำนวิจัย/ ดำเนินงำนวิจัย/
มีโครงร่ำง
งำนสร้ำงสรรค์
งำนสร้ำงสรรค์
งำนสร้ำงสรรค์
งำนสร้ำงสรรค์
งำนวิจัย/
ที่เสร็จสมบูรณ์ และ ที่เสร็จสมบูรณ์
ได้ > 50%
ได้ ≤ 50%
งำนสร้ำงสรรค์
มีรำยงำนกำร
ของแผนกำรวิจัย ของแผนกำรวิจัย
นำไปใช้ประโยชน์
มีกำรนำไปใช้
มีกำรนำไปใช้
มีกำรนำไปใช้
มีกำรนำไปใช้
มีกำรนำไปใช้
ประโยชน์ครั้งที่ 1 ประโยชน์ครั้งที่ 2 ประโยชน์ครั้งที่ 3 ประโยชน์ครั้งที่ 4 ประโยชน์ครั้งที่ 5
ทุนวิจัยจำก
หน่วยงำน
50,001 บำท
ขึ้นไป

ทุนวิจัยจำก
หน่วยงำน
30,001-50,000
บำท

ทุนวิจัยจำก
หน่วยงำน
15,001-30,000
บำท

ทุนวิจัยจำก
หน่วยงำน
≤15,000
บำท

ทุนวิจัยจำก
ทุนส่วนตัว

(b)
ผลประเมิน

C=(a*b)/
100
รวม

งาน/กิจกรรม/
โครงการ
3. ผลงานวิชาการ/
วิจัย

ตัวชี้วัด
ตาราและหนังสือ

(a)
ค่า
น้าหนัก
7.5

เป้าหมาย
ดำเนินกำรเขียน
ตำรำ/หนังสือ 1 เล่ม

คะแนน
5
มีตำรำ/หนังสือที่
เสร็จสมบูรณ์ +
ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือ เผยแพร่ในวง
วิชำกำรแล้ว

4
มีตำรำ/หนังสือ
ที่เสร็จสมบูรณ์
แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์

3
ดำเนินกำรเขียน
ตำรำ/หนังสือ
ได้ > 50%
ของแผนงำนฯ

2
ดำเนินกำรเขียน
ตำรำ/หนังสือ
ได้ ≤ 50%
ของแผนงำนฯ

1
มีโครงร่ำงกำร
เขียนตำรำ/
หนังสือ

มีบทควำมฯ
มีบทควำมฯ
ตีพิมพ์ในวำรสำร ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติ
ระดับชำติ
ที่อยู่ในฐำนข้อมูล
แต่ไม่อยู่ใน
TCI
ฐำนข้อมูล TCI
หรือ
หรือ
สมศ./สกอ.
สมศ./สกอ.
หรือ
นำเสนองำนฯ
นำเสนองำนฯ
นำเสนองำนฯ
ในที่ประชุมวิชำกำร
ในที่ประชุม
ในที่ประชุม
ระดับนำนำชำติ
วิชำกำร
วิชำกำร
1 ครั้ง
ระดับชำติ 1 ครั้ง
ระดับชำติ/
และ
และ
นำนำชำติ 1 ครั้ง
มี proceedings
มี proceedings
และ
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
มีกำรรวมเล่ม
พิจำรณำกลั่นกรอง
พิจำรณำ
abstract หรือ
หรือ มีผลงำน
กลั่นกรองหรือมี
มีนิทรรศกำร
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับ ผลงำนสร้ำงสรรค์
แสดงผลงำน
คัดเลือกให้แสดงใน ได้รับคัดเลือกให้
สร้ำงสรรค์
งำนแสดงระดับ
แสดงในงำนแสดง
นำนำชำติ
ระดับชำติ

มีบทควำม
วิชำกำรที่เสร็จ
สมบูรณ์แต่ยัง
ไม่ได้ตีพิมพ์

มีโครงร่ำงกำร
เขียนบทควำม
วิชำกำร

นำเสนองำนฯ
ในที่ประชุม
วิชำกำร
ระดับชำติ/
นำนำชำติ 1 ครั้ง
(แต่ไม่มี รวมเล่ม
abstract และ
proceedings)

นำเสนองำนฯ
ในที่ประชุม
วิชำกำรที่ไม่ใช่
ระดับชำติ/
นำนำชำติ

หรือ
บทความวิชาการ/
บทความวิจัย

7.5

มีบทควำมวิชำกำร/
บทควำมวิจัยตีพิมพ์
ในวำรสำรระดับชำติ

การนาเสนองาน

7.5

นำเสนองำนฯ
ในที่ประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ/
นำนำชำติ 1 ครั้ง
และมีกำรรวมเล่ม
abstract หรือ
มีนิทรรศกำร
แสดงผลงำน
สร้ำงสรรค์

มีบทควำมฯ
ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับนำนำชำติ
ที่มหำวิทยำลัยฯ
รับรอง หรือ
ฐำนข้อมูล Scopus

(b)
ผลประเมิน

C=(a*b)/
100
รวม

(a)
ตัวชี้วัด
ค่า
เป้าหมาย
น้าหนัก
พันธกิจ : บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (5%)
4.การดาเนินงาน
จานวนโครงการ/
5
มีกิจกรรมบริกำร
บริการวิชาการ
กิจกรรม
วิชำกำร/ทำนุบำรุง
หรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม/
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำ
หรือกิจกรรม
นักศึกษำ
พัฒนานักศึกษา
อย่ำงน้อย
1 กิจกรรม
งาน/กิจกรรม/
โครงการ

คะแนน
5
มีกำรจัดกิจกรรม
อย่ำงน้อย
1กิจกรรมที่มี
กำรบูรณำกำร
กับกำรวิจัย

4

3

มีกำรจัดกิจกรรม มีกำรจัดกิจกรรม
มำกกว่ำ
อย่ำงน้อย
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
หรือ
มีกำรจัดกิจกรรม
1 กิจกรรมที่มี
บูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน
หรือ
มีกำรจัดกิจกรรม
ที่มีควำมร่วมมือ
กับองค์กรอื่น

2

1

-

-

40

(b)
ผลประเมิน

C=(a*b)/
100
รวม

ผลคะแนนรวม

เทียบคะแนนในการคิดน้าหนักค่า KPIs โดยมีค่าถ่วงน้าหนักเท่ากับร้อยละ 70 ได้เท่ากับ

สูตรการคานวณ = ผลคะแนนรวม* 70
100

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันในข้อตกลงการประเมินก่อนรับการประเมินแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลายมือชื่อ

ผู้ประเมิน
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลายมือชื่อ

ผู้รับการประเมิน
วันที่

เดือน

พ.ศ.

หมายเหตุ :
หมวดการเรียนการสอน
1. การคานวณ ชก. : พิจารณาจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1 กรณีนักศึกษำลงทะเบียนในรำยวิชำ น้อยกว่ำ 100 คน/1 กลุ่ม : 1 หน่วยกิต คิดเปนน 3 ชก.
1.2 กรณีนักศึกษำลงทะเบียนในรำยวิชำ 101-200 คน/1 กลุ่ม : 1 หน่วยกิต คิดเปนน 3.5 ชก.
1.3 กรณีนักศึกษำลงทะเบียนในรำยวิชำ มำกกว่ำ 200 คน/1 กลุ่ม : 1 หน่วยกิต คิดเปนน 4 ชก.
1.4 กรณีที่เปิดสอนหลำยกลุม่ ในรำยวิชำเดียวกัน กลุ่มที่ 2 เปนนต้นไปจะคำนวณ ชก. ลดลง 1 ชก./คำบ
ตัวอย่าง รำยวิชำ ก. จำนวน 3 หน่วยกิต มีกำรเปิดสอนจำนวน 4 กลุ่ม จะคำนวณ ชก. ได้ดังนี้
1) คำนวณ ชก กลุ่มที่ 1 : คิดเปนน 3 ชก./คำบ x 3 = 9 ชก.
2) คำนวณ ชก กลุ่มที่ 2 เปนนต้นไป : คิดเปนน 2 ชก./คำบ x 3 = 6 ชก.
โดยขอให้คำนวณ ชก ในทุกรำยวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอน ทั้งนี้ หำกรำยวิชำใดได้รับค่ำตอบแทนในรำยวิชำนั้นแล้วจะไม่ถูกนับจำนวนชั่วโมงสอนในกำรคำนวณค่ำสอนเกินเกณฑ์
2. หำกจำเปนนต้องส่งเกรดล่ำช้ำ หรือ ส่งเกรดค่ำระดับ I ต้องมีบันทึกแสดงเหตุผลควำมจำเปนน
3. รำยวิชำวิทยำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ หรือกำรค้นคว้ำอิสระที่เปนนวิชำบังคับให้คิดค่ำ ชก. ดังนี้ต่อจำนวนนักศึกษำ 1 คน
3.1 จำนวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต คิดเปนน 3 ชก.
3.2 จำนวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต คิดเปนน 1.5 ชก.
3.3 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต คิดเปนน 0.75 ชก.
ทั้งนี้ ให้คิดค่ำ ชก. ดังกล่ำวเฉพำะในภำคกำรศึกษำที่นักศึกษำได้รับอนุมัติให้สำเร็จกำรศึกษำเท่ำนั้น และให้คิดเปนนภำระงำนทั้งโครงกำรปกติและโครงกำรพิเศษ
4. เมื่อคำนวณจำนวน ชก. รวมแล้ว หำกมีจุดทศนิยมมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.5 ให้ปัดเปนน 1 และ หำกต่ำกว่ำ 0.5 ให้ปัดทิ้ง
5. กรณีที่เชิญอำจำรย์พิเศษมำสอนตั้งแต่ครั้งที่ 3 เปนนต้นไป ไม่นับรวมชั่วโมงดังกล่ำวเปนนภำระงำนสอนของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น
6. มคอ.3 ที่ระบุกำรบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรเรียนกำรสอน งำนวิจัยดังกล่ำวสำมำรถใช้บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนได้ 2 ปี

หมวดงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ
1. กรณีที่มไิ ด้ขอทุนจำกคณะฯ อำจำรย์จะต้องเสนอโครงร่ำงวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ หรือกำรเขียนหนังสือ/ตำรำ หรือบทควำมวิชำกำร หรือเอกสำรประกอบกำรสอน/
เอกสำรคำสอนให้ภำควิขำ/คณะฯ ทรำบภำยใน 1 เดือนแรกของรอบประเมินนั้น ๆ ด้วย
2. กำรคิดร้อยละของควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และกำรเขียนหนังสือ/ตำรำให้พิจำรณำจำกแผนกำรดำเนินงำน
ที่ปรำกฏในโครงร่ำงวิจัยหรือกำรเขียนหนังสือตำรำนั้น ๆ และต้องมีหลักฐำนตำมที่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำด้วย
3. กำรนำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ต้องมีรำยงำนกำรนำไปใช้ประโยชน์ที่ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนนั้น ๆ เปนนผู้ลงนำม
4. กำรนำผลงำนวิจยั เรื่องเดียวกันไปใช้ประโยชน์หลำยหน่วยงำนในปีเดียวกันให้นับเปนน 1 ครั้ง ส่วนกำรนำผลงำนวิจัยเรื่องเดียวกันไปใช้ประโยชน์ต่ำงปีกันให้นับตำมปีทนี่ ำไปใช้ประโยชน์
5. คณะฯ พิจำรณำหลักฐำนเฉพำะที่ผู้รับกำรประเมินแจ้งให้คณะฯ ทรำบก่อนกำรประเมินเท่ำนั้น
6. กรณีตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรทั้งในลักษณะตำรำ/หนังสือ บทควำมวิชำกำร และ proceedings โดยมีชื่อผู้เขียนมำกกว่ำ 1 คน ให้แบ่งสัดส่วนภำระงำนตำมจำนวนผู้เขียนทุกกรณี
ยกเว้น กรณีที่ผลงำนนั้นเปนนส่วนหนึ่งของกำรสำเร็จกำรศึกษำของผู้เขียนคนใดคนหนึ่ง
กรณีมีชื่อผู้เขียน 2 ชื่อ สูตรของการคิดคะแนน คือ
ระดับคะแนนที่ได้ก่อนแบ่งสัดส่วนภำระงำน - 0.5
ตัวอย่าง : บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ
และมีชื่อผูเ้ ขียน 2 คน
ระดับคะแนนที่ได้ก่อนแบ่งสัดส่วนภำระงำน = 5
แทนค่าในสูตร :
5 - 0.5 = 4.5

กรณีมีชื่อผู้เขียนมากกว่า 2 ชื่อ สูตรของการคิดคะแนน คือ
ระดับคะแนนที่ได้ก่อนแบ่งสัดส่วนภำระงำน - 1 x (จำนวนชื่อผู้เขียน – 1)
จำนวนชื่อผู้เขียน
ตัวอย่าง : บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ
และมีชื่อผูเ้ ขียน 3 คน
ระดับคะแนนที่ได้ก่อนแบ่งสัดส่วนภำระงำน = 5 จำนวนชื่อผู้เขียน = 3
แทนค่าในสูตร :
5 - 1 x (3 – 1) = 4.33
3

หมวดการดาเนินงานบริการวิชาการหรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. กำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร หรือ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือ กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้เลือกดำเนินกำรได้ในแต่ละภำคกำรศึกษำ ทั้งนี้ให้เปนนไปตำมที่ตกลงกันในภำควิชำ
2. กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่บรู ณกำรกับกำรวิจัย งำนวิจัยดังกล่ำวต้องเปนนงำนวิจัยที่ทำเสร็จสิ้นในปีกำรศึกษำนั้น ๆ

