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แนวทางการดําเนินงานตามประกาศการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ พ.ศ. 2559

อายุงานไม่เกิน ปี
บังคับใช้สายวิชาการ
ณ สิ งหาคม

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

อายุงานไม่เกิน ปี เน้นวิทย์สุขภาพ
อายุงานมากกว่า ปี

เน้นการสอน
เน้นวิจยั
เน้นวิทย์สุขภาพ

ไม่ลาศึกษาฯ = นับตังแต่วนั บรรจุ
การนับอายุงาน

ลาศึกษาฯ = นับตังแต่วนั บรรจุ – ลาศึกษาฯ
สายสนับสนุน --> วิชาการ = นับตังแต่วนั ทีเปลียน
พ.เงินรายได้ --> พม = นับต่อเนือง

1.
2.

ลาศึกษาฯ หมายรวมถึง ลาศึกษา ฝกอบรม ลาเพิ่มพูน ลาปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ กรณีลาไมถึง 4 เดือน
ใหถือเปนการปฏิบัติ
การนับระยะเวลาใหนับวันตามปปฏิทิน คํานวณตามขอมูลที่มีในระบบฐานขอมูลและเปดชองทางไวใหเจาหนาที่
แกไขขอมูลเพิ่มเติมไดเอง (นับเฉพาะป และ เดือน เศษของวันไมนํามานับ)

การเปลียน TRACK
กําหนดให้เปลียน
รอบ ส.ค. ...

01/03/60 14:50:09 น.

มีตน.วิชาการ --> เปลียนได้หลังจากเลือก TRACK ครบ ปี
--> ตําแหน่งสู งขึนระหว่างปี เช่น ผศ เป็ น รศ ไม่มีการเปลียน TRACK ระหว่างทาง
อายุงานไม่เกิน ปี --> มี ตน.ทางวิชาการสามารถเลือกเปลียน TRACK ได้เมือถึงรอบ 1 ส.ค.
--> มี ตน. ทางวิชาการก่อนอายุงานครบ ปี ต้องรอให้ครบ ปี จึงเลือก TRACK

2

แนวปฏิบัติในการคํานวณภาระงานของบุคลากรตําแหนงวิชาการสํา หรับการจัดทําขอตกลงภาระงานรอบการประเมิน 1/2560

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ (กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป)
ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

สอน

หมายเหตุ
หลักการคํานวณภาระงานสอน
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด)ของขอ (1+2+3)/3
** ขอตกลงเปน 0 --> จํานวนเทา = 0

1. วิชาสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ

9 LU
ป.โท 1 คน

3. นวัตกรรมการสอน
(ตอป)

1 รายการ

- ระบบ HRMIS ; ภาระงานสอนทุกขอ ยกเวน 1.7
- ระบบ HRMIS ; ภาระงานสอน ขอ 1.3.1,1.3.4
(ระบบจะดึงขอมูลมาใหทั้งหมดเพื่อใหเจาตัวคลิก
เลือก)
- ระบบ TOR (ใหกรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)

วิจัยและผลงาน
วิชาการอื่นๆ
1. ทุนวิจัย (คก.วิจัย)
1.1. จํานวนทุนภายใน
- ทุนภายใน คือ ทุน
วิจัยที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ และ
พิจารณาโครงการ
ภายในมหาวิทยาลัย
เชน งบประมาณ
แผนดิน (วช), เงิน
รายไดม., เงินรายได
คณะ/หนวยงาน เปน
ตน
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- รอบปที่ 1-2
อยางนอย 1 ทุน
- รอบปที่ 3-5
อยางนอย 1 ทุน

- ระบบ PRPM
- ระบบของบัณฑิตวิทยาลัย

- เอก 1คน = โท 2 คน
- สารนิพนธ 3 คน = วิทยานิพนธ 1 คน
- สารนิพนธไมนํามาเทียบเปน ป.เอก

หลักการคํานวณภาระงานวิจัยฯ
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด) ของขอ (1+2)/2
-ไมนับขอเสนอโครงการ
- สามารถเทียบทุนภายนอก 1 ทุน เทากับทุน
ภายใน 2 ทุน
- นับเฉพาะเวลาไดรับทุน ไมนับเวลาขยายทุน
ที่อยูในรอบการประเมินนั้น ๆ
- นับเฉพาะทุนวิจัย ไมนับรวมทุนสนับสนุน/
สงเสริมการวิจัยอื่นๆ
- นับเฉพาะ คก.ลูก /คก.เดี่ยว ไมนับ คก. แม
- นับจํานวนทุนไมวาจะมีสวนรวมเทาไหรก็ตาม
- ผูรับผิดชอบโครงการ (กรณีจัดจางทําการวิจัย)
เทียบเทาหัวหนาโครงการ
- นับทุน คปก. ซึ่งมีทุนยอยภายใน 4 ทุน
1. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก
2. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก รวมกับ
PERCH
3. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก ระหวาง สกว.
และ ม.อ.
4. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษกภายใต คก.ทุน
พัฒนาอาจารยระดับป.เอกระหวาง สกอ.-กับ สกว.
(ทุน คปก.-สกอ.)
- ไมนับทุนสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่ขอใน
แตละภาคการศึกษา
- ไมนับทุนสวนตัว หรือทุนที่ไมผานกระบวนการ
พิจารณาค.ก.
- ไมนับทุนโครงงานนักศึกษา
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

2. ผลงานทาง
วิชาการ (ตอป)

2.1 บทความวิจัย
หรือ

2.2 อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร
หรือ
2.3 การใชประโยชน
หรือ
2.4 หนังสือ/ตํารา
หรือ
2.5 งานสรางสรรค

1 รายการ
(เกณฑ ก.พ.อ.)

1 รายการ

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

การนับผลงานทางวิชาการใน TOR
1.หากผลงานเกิดในรอบ 2/59 จะนํามานับใน
TOR เฉพาะรอบ 1/60
2.หากผลงานเกิดในรอบ 1 ส.ค. 59- 31 ม.ค. 60
จะนํามานับใน TOR รอบ 1/60 และ รอบ 2/60
3. หากผลงานเกิดในรอบ 1 ก.พ. 60- 31 ก.ค.60
จะนํามานับใน TOR รอบ 2/60 และ 1/61
- ระบบ HRMIS ; ผลงาน/บทความวิจัยที่ตีพิมพใน - มีสวนรวมตัง้ แต 25% ขึ้นไปนับเปน 1 บทความ
วารสาร (Publications) ทีม่ ีวารสารในฐานขอมูล - มีสวนรวมนอยกวา 25% นับเปน 0.5 บทความ
- มีสวนรวมนอยกวา 25% หลายบทความใหนับ
ทั้ง 20 ฐาน ดังตอไป
รวมกันแตไมเกิน 1 บทความ
1. Academic Search Premier
(หากตีพิมพในฐาน Scopus และ Web of
2. Agricola
3. BIOSIS
Science ใหนับรวมได)
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
- ระบบ HRMIS; อนุสิทธิบัตร-สิทธิบัตร
มีเลขที่คําขอที่ยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา
นับจากวัน เดือน ป ที่ขอสิทธิบัตร

1 รายการ

- ระบบ HRMIS; ผลงานที่ไดนําไปใชประโยชนตอ
ชุมชน/อุตสาหกรรม / อื่นๆ

1 รายการ

- ระบบ HRMIS; หนังสือ- ตํารา

1 รายการ

- ระบบ TOR (ใหกรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)

มีเอกสารรับรองการใชงานจากหนวยงาน /
องคกร ที่ใชประโยชน นับจากวันเดือนปที่จัด
นับจาก เดือนป ที่พิมพ (Published)

หลักการคํานวณภาระงานบริการวิชาการฯ
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนด) ของ
ขอ (1)+[คาเฉลี่ย(2+3+4)] หาร 2
** ขอสังเกต
- ขอ 2, 3, 4 คํานวณคาเฉลี่ยโดยนับตัวหารเฉพาะ
ขอตกลงที่มีคามากกวา 0 เทานั้น

บริการวิชาการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภาระงาน
อื่นๆ
1. ภาระงานอื่นที่
คณะ/หนวยงาน
กําหนด
- จํานวน (LU) ตอป

01/03/60 14:50:09 น.

หนวยงานกําหนด

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริหารและอื่น ๆ ทุก

ขอยกเวน 4.3 และ 4.6
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน
และ
2. ทํานุบํารุงศิลปะฯ
- จํานวน (LU) ตอป
หรือ
3. การรักษาดาน
การแพทย
- จํานวน (LU) ตอป
เฉพาะคณะที่เกี่ยวของ
หรือ
4. โครงการบริการ
วิชาการฯ
- จํานวน (LU) ตอป

01/03/60 14:50:09 น.

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย
หนวยงานกําหนด

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริหารและอื่น ๆ ขอ

4.6
หนวยงานกําหนด

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริการวิชาการ ขอ

3.1,3.2

2 LU

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริการวิชาการ ยกเวน
ขอ 3.1, 3.2, 3.6.1 ที่ไดคาตอบแทน และ 3.24

หมายเหตุ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ (กลุมอายุงานมากกวา 5 ป เนนการสอน)
ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

สอน

หมายเหตุ
หลักการคํานวณภาระงานสอน
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด)ของขอ (1+2+3)/3
** ขอตกลงเปน 0 --> จํานวนเทา = 0

1. วิชาสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ

12 LU
ป.โท 1 คน

- ระบบ HRMIS ; ภาระงานสอนทุกขอ ยกเวน 1.7

3. นวัตกรรมการสอน
(ตอป)

1 รายการ

- ระบบ TOR (ใหกรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)

- ระบบ HRMIS ; ภาระงานสอน ขอ 1.3.1,1.3.4
(ระบบจะดึงขอมูลมาใหทั้งหมดเพื่อใหเจาตัวคลิก
เลือก)

วิจัยและ
ผลงาน
วิชาการอื่นๆ
1. ทุนวิจัย (คก.วิจัย)
1.1. จํานวนทุนภายใน
- ทุนภายใน คือ ทุนวิจัย
ที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ และ
พิจารณาโครงการภายใน
มหาวิทยาลัย เชน
งบประมาณแผนดิน
(วช), เงินรายไดม., เงิน
รายไดคณะ/หนวยงาน
เปนตน

2. ผลงานทางวิชาการ

01/03/60 14:50:09 น.

- เอก 1คน = โท 2 คน
- สารนิพนธ 3 คน = วิทยานิพนธ 1 คน
- สารนิพนธไมนํามาเทียบเปน ป.เอก

หลักการคํานวณภาระงานวิจัยฯ
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด) ของขอ (1+2)/2
-ไมนับขอเสนอโครงการ
1 ทุน

- ระบบ PRPM
- ระบบของบัณฑิตวิทยาลัย

- สามารถเทียบทุนภายนอก 1 ทุน เทากับทุน
ภายใน 2 ทุน
- นับเฉพาะเวลาไดรับทุน ไมนับเวลาขยายทุน
ที่อยูในรอบการประเมินนั้น ๆ
- นับเฉพาะทุนวิจัย ไมนับรวมทุนสนับสนุน/สงเสริม
การวิจัยอื่นๆ
- นับเฉพาะ คก.ลูก /คก.เดี่ยว ไมนับ คก. แม
- นับจํานวนทุนไมวาจะมีสวนรวมเทาไหรก็ตาม
- ผูรับผิดชอบโครงการ (กรณีจัดจางทําการวิจัย)
เทียบเทาหัวหนาโครงการ
- นับทุน คปก. ซึ่งมีทุนยอยภายใน 4 ทุน
1. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก
2. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก รวมกับ
PERCH
3. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก ระหวาง สกว.
และ ม.อ.
4. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษกภายใต คก.ทุน
พัฒนาอาจารยระดับป.เอกระหวาง สกอ.-กับ สกว.
(ทุน คปก.-สกอ.)
- ไมนับทุนสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่ขอใน
แตละภาคการศึกษา
- ไมนับทุนสวนตัว หรือทุนที่ไมผานกระบวนการ
พิจารณาค.ก.
- ไมนับทุนโครงงานนักศึกษา
การนับผลงานทางวิชาการใน TOR
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

(ตอป)

2.1 บทความวิจัย
หรือ

2.2 อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร
หรือ
2.3 การใชประโยชน
หรือ
2.4 หนังสือ/ตํารา
หรือ
2.5 งานสรางสรรค

1 รายการ
(เกณฑ ก.พ.อ.)

1 รายการ

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

1.หากผลงานเกิดในรอบ 2/59 จะนํามานับใน
TOR เฉพาะรอบ 1/60
2.หากผลงานเกิดในรอบ 1 ส.ค. 59- 31 ม.ค. 60
จะนํามานับใน TOR รอบ 1/60 และ รอบ 2/60
3. หากผลงานเกิดในรอบ 1 ก.พ. 60- 31 ก.ค.60
จะนํามานับใน TOR รอบ 2/60 และ 1/61
- ระบบ HRMIS ; ผลงาน/บทความวิจัยที่ตีพมิ พใน - มีสวนรวมตัง้ แต 25% ขึ้นไปนับเปน 1 บทความ
วารสาร (Publications) ทีม่ ีวารสารในฐานขอมูล - มีสวนรวมนอยกวา 25% นับเปน 0.5 บทความ
- มีสวนรวมนอยกวา 25% หลายบทความใหนับ
ทั้ง 20 ฐาน ดังตอไป
รวมกันแตไมเกิน 1 บทความ
1. Academic Search Premier
(หากตีพิมพในฐาน Scopus และ Web of
2. Agricola
3. BIOSIS
Science ใหนับรวมได)
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
- ระบบ HRMIS; อนุสิทธิบัตร-สิทธิบัตร
มีเลขที่คําขอที่ยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา
นับจากวัน เดือน ป ที่ขอสิทธิบัตร

1 รายการ

- ระบบ HRMIS; ผลงานที่ไดนําไปใชประโยชนตอ
ชุมชน/อุตสาหกรรม / อื่นๆ

1 รายการ

- ระบบ HRMIS; หนังสือ- ตํารา

1 รายการ

- ระบบ TOR (ใหกรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)

มีเอกสารรับรองการใชงานจากหนวยงาน /
องคกร ที่ใชประโยชน นับจากวันเดือนปที่จัด
นับจาก เดือนป ทีพ่ ิมพ (Published)

หลักการคํานวณภาระงานบริการวิชาการฯ
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด) ของขอ (1)+[คาเฉลี่ย(2+3+4)] หาร 2

บริการวิชาการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภาระงาน
อื่นๆ

** ขอสังเกต
- ขอ 2, 3, 4 คํานวณคาเฉลี่ยโดยนับตัวหาร
เฉพาะขอตกลงที่มีคามากกวา 0 เทานั้น
1. ภาระงานอื่นที่
คณะ/หนวยงาน
กําหนด
- จํานวน (LU) ตอป

01/03/60 14:50:09 น.

หนวยงานกําหนด - ระบบ HRMIS; ภาระงานบริหารและอื่น ๆ ทุก
ขอยกเวน 4.3 และ 4.6
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน
และ
2. ทํานุบํารุงศิลปฯ
- จํานวน (LU) ตอป
หรือ
3. การรักษาดาน
การแพทย
- จํานวน (LU) ตอป
เฉพาะคณะที่เกี่ยวของ
หรือ
4. โครงการบริการ
วิชาการฯ
- จํานวน (LU) ตอป

01/03/60 14:50:09 น.

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หนวยงานกําหนด - ระบบ HRMIS; ภาระงานบริหารและอื่น ๆ ขอ
4.6
หนวยงานกําหนด - ระบบ HRMIS; ภาระงานบริการวิชาการ ขอ
3.1,3.2

2 LU

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริการวิชาการ ยกเวน
ขอ 3.1, 3.2, 3.6.1 ที่ไดคาตอบแทน และ 3.24

หมายเหตุ

8

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ (กลุมอายุงานมากกวา 5 ป เนนการวิจัย)
ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

สอน

หมายเหตุ
หลักการคํานวณภาระงานสอน
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด) ของขอ (1+2)/2
** ขอตกลงเปน 0 --> จํานวนเทา = 0
(ไมมี นวัตกรรมการสอน)

1. วิชาสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ

9 LU
ป.โท 1 คนและ
ป.เอก 1 คน

- ระบบ HRMIS ; ภาระงานสอนทุกขอ ยกเวน 1.7
- ระบบ HRMIS ; ภาระงานสอน ขอ 1.3.1,1.3.4
(ระบบจะดึงขอมูลมาใหทั้งหมดเพื่อใหเจาตัวคลิก
เลือก)

- เอก 1คน = โท 2 คน
- สารนิพนธ 3 คน = วิทยานิพนธ 1 คน
- สารนิพนธไมนํามาเทียบเปน ป.เอก
หลักการคํานวณภาระงานวิจัยฯ
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด) ของขอ (1+2)/2
-ไมนับขอเสนอโครงการ

- ระบบ PRPM
- ระบบของบัณฑิตวิทยาลัย

- ไมสามารถนําทุนภายในมาเทียบเทาทุนนอกได
- นับเฉพาะเวลาไดรับทุน ไมนับเวลาขยายทุน
ที่อยูในรอบการประเมินนั้น ๆ
- นับเฉพาะทุนวิจัย ไมนับรวมทุนสนับสนุน/
สงเสริมการวิจัยอื่นๆ
- นับเฉพาะ คก.ลูก /คก.เดี่ยว ไมนับ คก. แม
- นับจํานวนทุนไมวาจะมีสวนรวมเทาไหรก็ตาม
- ผูรับผิดชอบโครงการ (กรณีจัดจางทําการวิจัย)
เทียบเทาหัวหนาโครงการ
- นับทุน คปก. ซึ่งมีทุนยอยภายใน 4 ทุน
1. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก
2. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก รวมกับ
PERCH
3. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก ระหวาง
สกว. และ ม.อ.
4. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษกภายใต คก.
ทุนพัฒนาอาจารยระดับป.เอกระหวาง สกอ.-กับ
สกว.(ทุน คปก.-สกอ.)
- ไมนับทุนสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่ขอใน
แตละภาคการศึกษา
- ไมนับทุนสวนตัว หรือทุนที่ไมผานกระบวนการ
พิจารณาค.ก.
- ไมนับทุนโครงงานนักศึกษา
การนับผลงานทางวิชาการใน TOR
1.หากผลงานเกิดในรอบ 2/59 จะนํามานับใน
TOR เฉพาะรอบ 1/60

วิจัยและ
ผลงาน
วิชาการอื่นๆ
1. ทุนวิจัย (คก.วิจัย)
1.1. จํานวนทุน
ภายนอก
- ทุนภายนอก คือ ทุน
วิจัยที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ และ
พิจารณาโครงการโดย
หนวยงานภายนอก

2. ผลงานทางวิชาการ
(ตอป)

01/03/60 14:50:09 น.

1 ทุน
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย

2.1 บทความวิจัย
หรือ

1 รายการ
(ฐานขอมูล
(Scopus/WoS)

2.2 อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร
หรือ
2.5 งานสรางสรรค

1 รายการ

2 รายการ

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

2.หากผลงานเกิดในรอบ 1 ส.ค. 59- 31 ม.ค.
60 จะนํามานับใน TOR รอบ 1/60 และ รอบ
2/60
3. หากผลงานเกิดในรอบ 1 ก.พ. 60- 31 ก.ค.
60 จะนํามานับใน TOR รอบ 2/60 และ 1/61
- ระบบ HRMIS ; ผลงาน/บทความวิจัยที่ตีพิมพใน - มีสวนรวมตั้งแต 25% ขึ้นไปนับเปน 1
วารสาร (Publications) ทีม่ ีวารสารในฐานขอมูล บทความ
- มีสวนรวมนอยกวา 25% นับเปน 0.5 บทความ
ทั้ง 20 ฐาน ดังตอไป
- มีสวนรวมนอยกวา 25% หลายบทความใหนับ
1. Academic Search Premier
รวมกันแตไมเกิน 1 บทความ
2. Agricola
3. BIOSIS
(หากตีพิมพในฐาน Scopus และ Web of
4. CINAHL
5. ERIC
Science ใหนับรวมได)
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
- ระบบ HRMIS; อนุสิทธิบัตร-สิทธิบัตร
มีเลขที่คําขอที่ยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา
นับจากวัน เดือน ป ที่ขอสิทธิบัตร
- ระบบ TOR (ใหกรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)
หลักการคํานวณภาระงานบริการวิชาการฯ
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด) ของขอ (1)+[คาเฉลี่ย(2+3+4)] หาร

บริการวิชาการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภาระงาน
อื่นๆ

2
** ขอสังเกต
- ขอ 2,3,4 คํานวณคาเฉลี่ยโดยนับตัวหาร
เฉพาะขอตกลงที่มีคามากกวา 0 เทานั้น
1. ภาระงานอื่นที่
คณะ/หนวยงาน
กําหนด
- จํานวน (LU) ตอป
และ
2. ทํานุบํารุงศิลปฯ
- จํานวน (LU) ตอป
หรือ

01/03/60 14:50:09 น.

หนวยงานกําหนด - ระบบ HRMIS; ภาระงานบริหารและอื่น ๆ ทุก
ขอยกเวน 4.3 และ 4.6

หนวยงานกําหนด - ระบบ HRMIS; ภาระงานบริหารและอื่น ๆ ขอ
4.6
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน
3. การรักษาดาน
การแพทย
- จํานวน (LU) ตอป
เฉพาะคณะที่เกี่ยวของ
หรือ
4. โครงการบริการ
วิชาการฯ
- จํานวน (LU) ตอป

01/03/60 14:50:09 น.

เกณฑขั้นต่ําของ
ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
หนวยงานกําหนด - ระบบ HRMIS; ภาระงานบริการวิชาการ ขอ
3.1,3.2

2 LU

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริการวิชาการยกเวน
ขอ 3.1, 3.2, 3.6.1 ที่ไดคาตอบแทน และ 3.24

หมายเหตุ
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แนวปฏิบัติในการคํานวณภาระงานของบุคลากรตําแหนงวิชาการสําหรับการจัดทําขอตกลงภาระงาน
กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ (กลุมอายุงานไมเกิน 5 ป)
ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ํา
ของ
มหาวิทยาลัย

ระบบฐานขอมูล

สอน

หมายเหตุ

หลักการคํานวณภาระงานสอน
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด)ของขอ (1+2+3)/3
** ขอตกลงเปน 0 --> จํานวนเทา = 0
1. วิชาสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ
3. นวัตกรรมการ
สอน (ตอป)

9 LU

- ระบบ HRMIS ; ภาระงานสอนทุกขอ ยกเวน 1.7

ป.โท 1 คน
หรือที่ปรึกษา
หลังปริญญา
1 รายการ

- ระบบ HRMIS ; ภาระงานสอน ขอ 1.3.1,1.3.4
(ระบบจะดึงขอมูลมาใหทั้งหมดเพื่อใหเจาตัวคลิก
เลือก)
- ระบบ TOR (ใหกรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)

วิจัยและผลงาน
วิชาการอื่นๆ
1. ทุนวิจัย (คก.
วิจัย)
1.1. จํานวนทุน
ภายใน
- ทุนภายใน คือ ทุน
วิจัยที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ และ
พิจารณาโครงการ
ภายในมหาวิทยาลัย
เชน งบประมาณ
แผนดิน (วช), เงิน
รายไดม., เงินรายได
คณะ/หนวยงาน เปน
ตน

01/03/60 14:50:09 น.

- เอก 1คน = โท 2 คน
- สารนิพนธ 3 คน = วิทยานิพนธ 1 คน
- สารนิพนธไมนํามาเทียบเปน ป.เอก

หลักการคํานวณภาระงานวิจัยฯ
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด) ของขอ (1+2)/2
-ไมนับขอเสนอโครงการ
1 ทุน

- ระบบ PRPM
- ระบบของบัณฑิตวิทยาลัย

- สามารถเทียบทุนภายนอก 1 ทุน เทากับทุน
ภายใน 2 ทุน
- นับเฉพาะเวลาไดรับทุน ไมนับเวลาขยายทุน
อยูในรอบการประเมินนั้น ๆ
- นับเฉพาะทุนวิจัย ไมนับรวมทุนสนับสนุน/สงเสริม
การวิจัยอื่นๆ
- นับเฉพาะ คก.ลูก /คก.เดี่ยว ไมนับ คก. แม
- นับจํานวนทุนไมวาจะมีสวนรวมเทาไหรก็ตาม
- ผูรับผิดชอบโครงการ (กรณีจัดจางทําการวิจัย)
เทียบเทาหัวหนาโครงการ
- นับทุน คปก. ซึ่งมีทุนยอยภายใน 4 ทุน
1. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก
2. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก รวมกับ
PERCH
3. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก ระหวาง สกว.
และ ม.อ.
4. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษกภายใต คก.ทุน
พัฒนาอาจารยระดับป.เอกระหวาง สกอ.-กับ สกว.
(ทุน คปก.-สกอ.)
- ไมนับทุนสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่ขอใน
แตละภาคการศึกษา
- ไมนับทุนสวนตัว หรือทุนที่ไมผานกระบวนการ
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ํา
ของ
มหาวิทยาลัย

ระบบฐานขอมูล

หมายเหตุ

พิจารณาค.ก.
- ไมนับทุนโครงงานนักศึกษา

2. ผลงานทาง
วิชาการ (ตอป)

2.1 บทความวิจัย
หรือ

1 รายการ
(เกณฑ
ก.พ.อ.)

2.2 อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร
หรือ
2.3 การใชประโยชน
หรือ
2.4 หนังสือ/ตํารา
หรือ
2.5 งานสรางสรรค

1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ

การนับผลงานทางวิชาการใน TOR
1.หากผลงานเกิดในรอบ 2/59 จะนํามานับใน
TOR เฉพาะรอบ 1/60
2.หากผลงานเกิดในรอบ 1 ส.ค. 59- 31 ม.ค. 60
จะนํามานับใน TOR รอบ 1/60 และ รอบ 2/60
3. หากผลงานเกิดในรอบ 1 ก.พ. 60- 31 ก.ค.60
จะนํามานับใน TOR รอบ 2/60 และ 1/61
- ระบบ HRMIS ; ผลงาน/บทความวิจัยที่ตีพิมพใน - มีสวนรวมตัง้ แต 25% ขึ้นไปนับเปน 1 บทความ
วารสาร (Publications) ทีม่ ีวารสารในฐานขอมูล - มีสวนรวมนอยกวา 25% นับเปน 0.5 บทความ
- มีสวนรวมนอยกวา 25% หลายบทความใหนับ
ทั้ง 20 ฐาน ดังตอไป
รวมกันแตไมเกิน 1 บทความ
1. Academic Search Premier
(หากตีพิมพในฐาน Scopus และ Web of
2. Agricola
3. BIOSIS
Science ใหนับรวมได)
4. CINAHL
5. ERIC
หากตีพิมพในฐาน (Scopus/WoS)ใหนับรวมได
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
- ระบบ HRMIS; อนุสิทธิบัตร-สิทธิบัตร
มีเลขที่คําขอที่ยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา
นับจากวัน เดือน ป ที่ขอสิทธิบัตร
- ระบบ HRMIS; ผลงานที่ไดนําไปใชประโยชนตอ
มีเอกสารรับรองการใชงานจากหนวยงาน /
ชุมชน/อุตสาหกรรม / อื่นๆ
องคกร ที่ใชประโยชน นับจากวันเดือนปทจี่ ัด
- ระบบ HRMIS; หนังสือ- ตํารา
นับจาก เดือนป ที่พิมพ (Published)

หลักการคํานวณภาระงานบริการวิชาการฯ
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนด) ของ
ขอ (1)+[คาเฉลี่ย(2+3+4)] หาร 2
** ขอสังเกต
- ขอ 2, 3, 4 คํานวณคาเฉลี่ยโดยนับตัวหารเฉพาะ
ขอตกลงที่มีคามากกวา 0 เทานั้น

บริการวิชาการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภาระงาน
อื่นๆ
1. การบริการ

01/03/60 14:50:09 น.
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน

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

01/03/60 14:50:09 น.

เกณฑขั้นต่ํา
ของ
มหาวิทยาลัย

4 LU

ระบบฐานขอมูล

ขอ 3.1,3.2

หนวยงาน
กําหนด

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริหารและอื่น ๆ ทุก

หนวยงาน
กําหนด

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริหารและอื่น ๆ ขอ

หนวยงาน
กําหนด

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริการวิชาการยกเวน
ขอ 3.1, 3.2, 3.6.1 ที่ไดคาตอบแทน และ 3.24

ขอยกเวน 4.3 และ 4.6

4.6

หมายเหตุ
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แนวปฏิบัติในการคํานวณภาระงานของบุคลากรตําแหนงวิชาการสําหรับการจัดทําขอตกลงภาระงาน
กลุมเนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ (กลุมอายุงานมากกวา 5 ป)
ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ํา
ของ
มหาวิทยาลัย

ระบบฐานขอมูล

สอน

หมายเหตุ

หลักการคํานวณภาระงานสอน
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด)ของขอ (1+2+3)/3
** ขอตกลงเปน 0 --> จํานวนเทา = 0
1. วิชาสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ

3. นวัตกรรมการสอน (ตอป)

9 LU
ป.โท 1 คน
หรือที่ปรึกษา
หลังปริญญา
1 รายการ

- ระบบ HRMIS ; ภาระงานสอนทุกขอ
ยกเวน 1.7
- ระบบ HRMIS ; ภาระงานสอน ขอ
1.3.1,1.3.4
(ระบบจะดึงขอมูลมาใหทั้งหมดเพื่อใหเจา
ตัวคลิกเลือก)
- ระบบ TOR (ใหกรอกขอมูลเพิ่มเติมเอง)

วิจัยและผลงาน
วิชาการอื่นๆ
1. ทุนวิจัย (คก.วิจัย)
1.1. จํานวนทุนภายใน
- ทุนภายใน คือ ทุนวิจัยที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ และ
พิจารณาโครงการภายใน
มหาวิทยาลัย เชน งบประมาณ
แผนดิน (วช), เงินรายไดม., เงิน
รายไดคณะ/หนวยงาน เปนตน

01/03/60 14:50:09 น.

1 ทุน

- ระบบ PRPM
- ระบบของบัณฑิตวิทยาลัย

- เอก 1คน = โท 2 คน
- สารนิพนธ 3 คน = วิทยานิพนธ 1 คน
- สารนิพนธไมนํามาเทียบเปน ป.เอก

หลักการคํานวณภาระงานวิจัยฯ
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงาน
กําหนด) ของขอ (1+2)/2
-ไมนับขอเสนอโครงการ
- สามารถเทียบทุนภายนอก 1 ทุน เทากับทุน
ภายใน 2 ทุน
- นับเฉพาะเวลาไดรับทุน ไมนับเวลาขยายทุน
อยูในรอบการประเมินนั้น ๆ
- นับเฉพาะทุนวิจัย ไมนับรวมทุนสนับสนุน/
สงเสริมการวิจัยอื่นๆ
ทุนภายนอก 1 ทุน = ภายใน 2 ทุน
- นับเฉพาะเวลาไดรับทุน ไมนับเวลาขยายทุน
- นับเฉพาะ คก.ลูก /คก.เดี่ยว ไมนับ คก. แม
- นับจํานวนทุนไมวาจะมีสวนรวมเทาไหรก็ตาม
- ผูรับผิดชอบโครงการ (กรณีจัดจางทําการวิจัย)
เทียบเทาหัวหนาโครงการ
- นับทุน คปก. ซึ่งมีทุนยอยภายใน 4 ทุน
1. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก
2. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก รวมกับ
PERCH
3. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษก ระหวาง
สกว. และ ม.อ.
4. ทุน คปก. เอกกาญจนาภิเษกภายใต คก.
ทุนพัฒนาอาจารยระดับป.เอกระหวาง สกอ.กับ สกว.(ทุน คปก.-สกอ.)
- ไมนับทุนสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่ขอ
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน

เกณฑขั้นต่ํา
ของ
มหาวิทยาลัย

ระบบฐานขอมูล

หมายเหตุ

ในแตละภาคการศึกษา
- ไมนับทุนสวนตัว หรือทุนที่ไมผานกระบวนการ
พิจารณาค.ก.
- ไมนับทุนโครงงานนักศึกษา

2. ผลงานทางวิชาการ (ตอป)

2.1 บทความวิจัย

หรือ

2.2 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

1 รายการ
หรือ

01/03/60 14:50:09 น.

1 รายการ
(เกณฑ ก.พ.อ.)

- ระบบ HRMIS ; ผลงาน/บทความวิจัยที่
ตีพิมพในวารสาร (Publications) ทีม่ ี
วารสารในฐานขอมูลทั้ง 20 ฐาน ดังตอไป
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
- ระบบ HRMIS; อนุสิทธิบัตร-สิทธิบัตร

- มีสวนรวมตัง้ แต 25% ขึ้นไปนับเปน 1
บทความ
- มีสวนรวมนอยกวา 25% นับเปน 0.5
บทความ
- มีสวนรวมนอยกวา 25% หลายบทความใหนับ
รวมกันแตไมเกิน 1 บทความ
การนับผลงานทางวิชาการใน TOR
1.หากผลงานเกิดในรอบ 2/59 จะนํามานับใน
TOR เฉพาะรอบ 1/60
2.หากผลงานเกิดในรอบ 1 ส.ค. 59- 31 ม.ค.
60 จะนํามานับใน TOR รอบ 1/60 และ รอบ
2/60
3. หากผลงานเกิดในรอบ 1 ก.พ. 60- 31 ก.ค.
60 จะ
นํามานับใน TOR รอบ 2/60 และ 1/61
- มีสวนรวมตัง้ แต 25% ขึ้นไปนับเปน 1
บทความ
- มีสวนรวมนอยกวา 25% นับเปน 0.5
บทความ
- มีสวนรวมนอยกวา 25% หลายบทความใหนับ
รวมกันแตไมเกิน 1 บทความ
(หากตีพิมพในฐาน Scopus และ Web of
Science ใหนับรวมได)
หากตีพิมพในฐาน (Scopus/WoS)ใหนับรวม
ได

มีเลขที่คําขอที่ยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา
นับจากวัน เดือน ป ที่ขอสิทธิบัตร
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ภาระงาน

หัวขอประเมิน

2.3 การใชประโยชน

หรือ

2.4 หนังสือ/ตํารา
2.5 งานสรางสรรค

หรือ

เกณฑขั้นต่ํา
ของ
มหาวิทยาลัย
1 รายการ
1 รายการ
-

ระบบฐานขอมูล

ผลงานที่ไดนําไปใชประโยชนตอชุมชน/
อุตสาหกรรม / อื่นๆ

หนังสือ- ตํารา

หมายเหตุ

มีเอกสารรับรองการใชงานจากหนวยงาน /
องคกร ที่ใชประโยชน นับจากวันเดือนปที่จัด
นับจาก เดือนป ที่พิมพ (Published)
หลักการคํานวณภาระงานบริการวิชาการฯ
- จํานวนเทา (ผล/เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนด)
ของขอ (1)+[คาเฉลี่ย(2+3+4)] หาร 2
** ขอสังเกต
- ขอ 2, 3, 4 คํานวณคาเฉลี่ยโดยนับตัวหารเฉพาะ
ขอตกลงที่มีคามากกวา 0 เทานั้น

บริการวิชาการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภาระงาน
อื่นๆ
1. การบริการวิชาการ/วิชาชีพ
สุขภาพ
- จํานวน (LU) ตอป และ
2. ภาระงานอื่นที่คณะ/
หนวยงานกําหนด
- จํานวน (LU) ตอป หรือ
3. ทํานุบํารุงศิลปฯ
- จํานวน (LU) ตอป
หรือ
4. โครงการบริการวิชาการฯ
- จํานวน (LU) ตอป

01/03/60 14:50:09 น.

4 LU

ขอ 3.1,3.2

หนวยงาน
กําหนด

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริหารและอื่น ๆ

หนวยงาน
กําหนด

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริหารและอื่น ๆ

หนวยงาน
กําหนด

- ระบบ HRMIS; ภาระงานบริการวิชาการ
ยกเวน ขอ 3.1, 3.2, 3.6.1 ที่ไดคาตอบแทน
และ 3.24

ทุกขอยกเวน 4.3 และ 4.6

ขอ 4.6
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ตัวอยางในการคํานวณภาระงาน
คําอธิบายเพิ่มเติม
เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนด หมายถึง เกณฑขั้นต่ําที่คณะ/หนวยงาน กําหนดรวมกับอาจารยแตละทาน ซึ่งจะตองไม
ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนด การกําหนดเกณฑขั้นต่ําสําหรับอาจารยแตละทานไมจําเปนตองเทากันก็ได ขึ้นอยูกับ
ลักษณะงานของคณะ/หนวยงาน นั้น
สําหรับการทําขอตกลงปละ 2 ครั้ง
ในสวนของเกณฑขั้นต่ําของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน -->หัวขอวิชาสอน และภาระ
งานบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่น ๆ ใหสามารถแบงสัดสวนไดตามความเหมาะสม
อนึ่ง ในสวนของภาระงานที่ไมสามารถแบงสัดสวนเปนรอบการประเมินได เชน ภาระงานสอน --> หัวขอที่ปรึกษาหลัก
คุมวิทยานิพนธ และนวัตกรรมการสอน ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการ ใหทําขอตกลงในแตละรอบการประเมินไมต่ํากวา
เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนด
ภาระงานสอน
หัวขอประเมิน

1. LU การสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ –ป.เอก
ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ –ป.โท
3. นวัตกรรมการ
สอน (ตอป)
คาเฉลี่ย

01/03/60 14:50:09 น.

ตัวอยาง 1
ผล
จํานวนเทา

เกณฑขั้น
ต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
12 LU
-

12 LU
-

(12/12) =1
-

เกณฑขั้น
ต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
12 LU
-

1 คน

1 คน

(1/1) = 1

1

1 รายการ 1 รายการ

(1/1) = 1
= (1+1+1)/3
=1

ผล

12 LU
1 คน**

1 รายการ 0 รายการ

ตัวอยาง 2
จํานวนเทา

หมายเหตุ

(12/12) =1

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

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

**ป.เอก 1 คน =
ป.โท 2 คน
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ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
หัวขอประเมิน

1. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุนภายใน
2. ผลงานทางวิชาการ (ตอป)
2.1 บทความวิจัย

หรือ

เกณฑขั้นต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
2 ทุน

ตัวอยาง 1
ผล

จํานวนเทา

2 ทุน

(2/2) = 1

เกณฑขั้นต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
2 ทุน

ตัวอยาง 2
ผล

จํานวนเทา

0 ทุน

(0/0) =0

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

0 รายการ

2.2 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

0 รายการ

2.3 การใชประโยชน

หรือ

0 รายการ

0 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

2.4 หนังสือ / ตํารา

หรือ

0 รายการ

0 รายการ

0 รายการ

1 รายการ

0 รายการ

0 รายการ

0 รายการ

1 รายการ

2.5 งานสรางสรรค
คาจากการคํานวณขอ 2
ผลงานทางวิชาการ

คาทั้งหมด = ขอ (1+2)/2

01/03/60 14:50:09 น.

ตัวหาร =
(1+1+0+0+0)
=2

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

(0+0+1+1+1)/3
=1
=(0+1)/2 = 0.5
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ภาระงานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ

หัวขอประเมิน

1. ภาระงานอื่นที่กําหนด
- จํานวน LU ตอป
และ
2. ทํานุบํารุงศิลปฯ
- จํานวน LU ตอป
หรือ
3. การรักษาดาน
การแพทย
- จํานวน LU ตอป
หรือ
4. โครงการบริการ
วิชาการ
- จํานวน LU ตอป

(A) คือ คาจากการ
คํานวณขอ 2, 3, 4

ตัวอยาง 2
ผล

จํานวนเทา

10 LU

(10/5) = 2

เกณฑขั้นต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
5 LU

10 LU

(10/5) = 2

เกณฑขั้นต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
5 LU

2 LU

4 LU

(4/2) = 2

2 LU

4 LU

(4/2) = 2

1 LU

1 LU

(1/1) = 1

0 LU

1 LU

(1/0) = 0

2 LU

6 LU

(6/2) = 3

0 LU

6 LU

(6/0) =0

(2+1+3) /3 =2

ตัวหาร = 1 **
(จํานวนขอที่ทํา
ขอตกลง)

ตัวหาร = 3
(จํานวนขอที่
ทําขอตกลง)

คาทั้งหมด =
(ขอ 1+(A))/2
** ไมนับขอ3, 4 เนื่องจากใสขอตกลงเปน 0 LU

01/03/60 14:50:09 น.

ตัวอยาง 1
ผล
จํานวนเทา

(2+2)/2 = 2

(2+0+0)/1 =2

(2+2)/2 = 2
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ตัวอยางวิธีการคํานวณคะแนน
เทียบระดับเปนรอย
ละ
0 - 69.99

จํานวนเทาขั้น
ต่ํา
0

จํานวนเทาสูง
สูด
1

ระดับ 1 เกินกวาที่ตกลง≤ 1.33 เทา

70.00-76.70

1.01

ระดับ 2 เกินกวาที่ตกลง≤ 1.67 เทา

76.71-83.33

ระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง≤ 2.00 เทา
ระดับ 4 เกินกวาที่ตกลง > 2 เทา

ระดับผลการประเมิน

คะแนนขั้นต่ํา

คะแนนสูงสุด

0

69.99

1.33

70

76.7

1.34

1.67

76.71

83.33

83.34-90.00

1.68

2

83.34

90

90.01-100

2.01

3

90.01

100

คาน้ําหนัก %

จํานวนเทา

คาที่ได

(1)

(2)

(3) =(2)*(1)

1. ภาระงานสอน

60

1

0.6

2. ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ

35

1

0.35

3. ภาระงานบริการวิชาการฯ

5

2

0.1

100

4

1.05

ระดับ 0 ต่ํากวาเกณฑ

หมายเหตุ ระดับ 4 กําหนดจํานวนเทาสูงสุดที่ 3 เทา
ตัวอยางการคํานวณ

หัวขอประเมิน

รวม

ดังนั้น เมื่อเทียบระดับผลการประเมินจะอยูในระดับ 1 เกินกวาที่ตกลง≤ 1.33 เทา
สูตรการคํานวณ =
((คะแนนสูงสุดของระดับ -คะแนนต่ําสุดของระดับ)*((จํานวนเทาที่ได-จํานวนเทาขั้นต่ํา)/(จํานวนเทาขั้นสูง-จํานวนเทาขั้นต่ํา)))+คะแนนขั้นต่ํา

แทนคาสูตรไดดังนี้ = ((76.7-70)*((1.05-1.01)/(1.33-1.01)))+70
คาคะแนนที่ไดจาก 100% = 70.8375
ถวงน้ําหนักใหเหลือ 80% = 70.8375*80%
คะแนน TOR ไมรวม Competency = 56.67

** กรณีมีคาเฉลี่ยมากกวา 2 เทา จะไดคะแนนในระดับ 4 (ดีเดน) ก็ตอเมื่อในแตละหัวขอประเมินตองจะตองไมต่ํากวา 2 เทา
หากมีบางขอไมถึง 2 เทา จะถูกปรับลงมาเปนระดับ 3 (ดีมาก) --คาคะแนนที่ไดจาก 100% = 90 คะแนน

01/03/60 14:50:09 น.
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ตัวอยางในการคํานวณภาระงานสําหรับกลุมเนนบริการวิชาชีพสุขภาพ
คําอธิบายเพิ่มเติม
เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนด หมายถึง เกณฑขั้นต่ําที่คณะ/หนวยงาน กําหนดรวมกับอาจารยแตละทาน ซึ่งจะตองไม
ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนด การกําหนดเกณฑขั้นต่ําสําหรับอาจารยแตละทานไมจําเปนตองเทากันก็ได ขึ้นอยูกับ
ลักษณะงานของคณะ/หนวยงาน นั้น
สําหรับการทําขอตกลงปละ 2 ครั้ง
ในสวนของเกณฑขั้นต่ําของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเปน LU ตัวอยางเชน ภาระงานสอน -->หัวขอวิชาสอน และภาระ
งานบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่น ๆ ใหสามารถแบงสัดสวนไดตามความเหมาะสม
อนึ่ง ในสวนของภาระงานที่ไมสามารถแบงสัดสวนเปนรอบการประเมินได เชน ภาระงานสอน --> หัวขอที่ปรึกษาหลัก
คุมวิทยานิพนธ และนวัตกรรมการสอน ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการ ใหทําขอตกลงในแตละรอบการประเมินไมต่ํากวา
เกณฑขั้นต่ําที่หนวยงานกําหนด
ภาระงานสอน
หัวขอประเมิน

1. LU การสอน
2. ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ –ป.เอก
ที่ปรึกษาหลักคุม
วิทยานิพนธ –ป.โท
3. นวัตกรรมการ
สอน (ตอป)
คาเฉลี่ย

01/03/60 14:50:09 น.

ตัวอยาง 1
ผล
จํานวนเทา

เกณฑขั้น
ต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
9 LU
-

9 LU
-

(9/9) =1
-

เกณฑขั้น
ต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
9 LU
-

1 คน

1 คน

(1/1) = 1

1

1 รายการ 1 รายการ

(1/1) = 1
= (1+1+1)/3
=1

ผล

9 LU
1 คน**

1 รายการ 0 รายการ

ตัวอยาง 2
จํานวนเทา

หมายเหตุ

(9/9) =1

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

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

**ป.เอก 1 คน =
ป.โท 2 คน
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ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
หัวขอประเมิน

2. ทุนวิจัย
1.1 จํานวนทุนภายใน
2. ผลงานทางวิชาการ (ตอป)
2.1 บทความวิจัย

หรือ

เกณฑขั้นต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
2 ทุน

ตัวอยาง 1
ผล

จํานวนเทา

2 ทุน

(2/2) = 1

เกณฑขั้นต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
2 ทุน

ตัวอยาง 2
ผล

จํานวนเทา

0 ทุน

(0/0) =0

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

0 รายการ

2.2 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

0 รายการ

2.3 การใชประโยชน

หรือ

0 รายการ

0 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

2.4 หนังสือ / ตํารา

หรือ

0 รายการ

0 รายการ

0 รายการ

1 รายการ

0 รายการ

0 รายการ

0 รายการ

1 รายการ

2.5 งานสรางสรรค
คาจากการคํานวณขอ 2
ผลงานทางวิชาการ

คาทั้งหมด = ขอ (1+2)/2

01/03/60 14:50:09 น.

ตัวหาร =
(1+1+0+0+0)
=2

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

(0+0+1+1+1)/3
=1
=(0+1)/2 = 0.5
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ภาระงานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ

หัวขอประเมิน

1. การบริการวิชาการ/
วิชาชีพสุขภาพ
- จํานวน LU ตอป
และ
2. ภาระงานอื่นที่กําหนด
- จํานวน LU ตอป
หรือ
3. ทํานุบํารุงศิลปฯ
- จํานวน LU ตอป
หรือ
4. โครงการบริการวิชาการ
- จํานวน LU ตอป

(A) คือ คาจากการ
คํานวณขอ 2, 3, 4

เกณฑขั้นต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
4 LU

ตัวอยาง 2
ผล

จํานวนเทา

8 LU

(8/4) = 2

8 LU

(8/4) = 2

เกณฑขั้นต่ําที่
หนวยงาน
กําหนด
4 LU

2 LU

4 LU

(4/2) = 2

2 LU

4 LU

(4/2) = 2

1 LU

1 LU

(1/1) = 1

0 LU

1 LU

(1/0) = 0

2 LU

6 LU

(6/2) = 3

0 LU

6 LU

(6/0) =0

(2+1+3) /3 =2

ตัวหาร = 1 **
(จํานวนขอที่ทํา
ขอตกลง)

ตัวหาร = 3
(จํานวนขอที่
ทําขอตกลง)

คาทั้งหมด =
(ขอ 1+(A))/2
** ไมนับขอ3, 4 เนื่องจากใสขอตกลงเปน 0 LU

01/03/60 14:50:09 น.

ตัวอยาง 1
ผล
จํานวนเทา

(2+2)/2 = 2

(2+0+0)/1 =2

(2+2)/2 = 2
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ตัวอยางวิธีการคํานวณคะแนน
เทียบระดับเปนรอย
ละ
0 - 69.99

จํานวนเทาขั้น
ต่ํา
0

จํานวนเทาสูง
สูด
1

ระดับ 1 เกินกวาที่ตกลง≤ 1.33 เทา

70.00-76.70

1.01

ระดับ 2 เกินกวาที่ตกลง≤ 1.67 เทา

76.71-83.33

ระดับ 3 เกินกวาที่ตกลง≤ 2.00 เทา
ระดับ 4 เกินกวาที่ตกลง > 2 เทา

ระดับผลการประเมิน

คะแนนขั้นต่ํา

คะแนนสูงสุด

0

69.99

1.33

70

76.7

1.34

1.67

76.71

83.33

83.34-90.00

1.68

2

83.34

90

90.01-100

2.01

3

90.01

100

คาน้ําหนัก %

จํานวนเทา

คาที่ได

(1)

(2)

(3) =(2)*(1)

1. ภาระงานสอน

30

1

0.3

2. ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ

30

1

0.3

3. ภาระงานบริการวิชาการฯ

40

2

0.8

100

4

1.40

ระดับ 0 ต่ํากวาเกณฑ

หมายเหตุ ระดับ 4 กําหนดจํานวนเทาสูงสุดที่ 3 เทา
ตัวอยางการคํานวณ

หัวขอประเมิน

รวม

ดังนั้น เมื่อเทียบระดับผลการประเมินจะอยูในระดับ 2 เกินกวาที่ตกลง≤ 1.67 เทา
สูตรการคํานวณ =
((คะแนนสูงสุดของระดับ -คะแนนต่ําสุดของระดับ)*((จํานวนเทาที่ได-จํานวนเทาขั้นต่ํา)/(จํานวนเทาขั้นสูง-จํานวนเทาขั้นต่ํา)))+คะแนนขั้นต่ํา

แทนคาสูตรไดดังนี้ = ((83.33-76.71)*((1.40-1.34)/(1.67-1.34)))+76.71
คาคะแนนที่ไดจาก 100% = 77.9136
ถวงน้ําหนักใหเหลือ 80% = 77.9136*80%
คะแนน TOR ไมรวม Competency = 62.33

** กรณีมีคาเฉลี่ยมากกวา 2 เทา จะไดคะแนนในระดับ 4 (ดีเดน) ก็ตอเมื่อในแตละหัวขอประเมินตองจะตองไมต่ํากวา 2 เทา
หากมีบางขอไมถึง 2 เทา จะถูกปรับลงมาเปนระดับ 3 (ดีมาก) --คาคะแนนที่ไดจาก 100% = 90 คะแนน

01/03/60 14:50:09 น.

