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(ร่าง) ข้อตกลงการประเมนิผลการปฏิบัตงิานส าหรับผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา สายผู้สอน (ประธานสาขาวิชา) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (องค์ประกอบที่ ๑) 

 

รอบการประเมิน  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 ถึงวันที ่31 สิงหาคม พ.ศ.2566 
ชื่อผู้รับการประเมิน ........................................................................... ต าแหน่ง..........................................................สังกัดส านักงานการศึกษา (สาขาวิชา....................................) 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จูลเมตต์  ต าแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

มีภาระงานรวมไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง/รอบการประเมิน   ใช่    ไม่ใช่ 
(๑) กิจกรรม / โครงการ / 

งาน 
(๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมนิ (๓) ข้อมลู

พ้ืนฐาน 
(Baseline 

data) 

(๔) ระดับค่าเป้าหมาย (๕)   
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

(๖) น้ าหนัก
(ความส าคญั/
ความยากง่าย

ของงาน) 

(๗) ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(๕) X (๖) 

๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.  งานสอน 
(ค่าน้ าหนักร้อยละ 4๐) 
ข้าราชการ 
คิดรอบที่ 1 ในภาคการศึกษาต้น 
คิดรอบที่ 2 ในภาคการศึกษา
ปลายและภาคฤดูร้อน 
ส าหรับข้าราชการที่มภีาระงาน
สอนเกินในรอบการประเมินครั้งที ่
1 สามารถตดัภาระงานสอนเกิน
นั้นมาเฉลีย่ในรอบการประเมิน
ครั้งท่ี 2 ได ้
หมายเหต ุ
กรณีที่ข้าราชการมีภาระงานสอน
ในภาคการศึกษาต้น ไม่ถึง ๙ 
หน่วยกิต สามารถน าภาระ 
งานสอนในภาคการศึกษาปลาย 
มาเฉลีย่ได้ (โดยต้องมภีาระงาน
สอนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่า  
18 หน่วยกติ) โดยมีบันทึก
ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

ผู้สอนระดับปริญญาตร ี
ระดับท่ี 1  มีภาระงานสอนน้อยกว่า 6 หรือมากกว่า 12 หน่วยกติบรรยาย 
ต่อภาคการศึกษาปกต ิ
ระดับท่ี ๒  มีภาระงานสอนเทียบเท่า 6 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ  
และมีการจัดท ามคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ ์
ระดับท่ี ๓  มีภาระงานสอน 6.01-6.50 หน่วยกติบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ  
และมีการจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ ์
ระดับท่ี ๔  มีภาระงานสอน 6.51-7.00 หน่วยกติบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ  
และมีการจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ ์
ระดับท่ี ๕  มีภาระงานสอน 7.01-12 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ  
และมีการจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ์ ปีการศึกษาทีผ่่านมาไดร้บัการประเมินผลการ
เรียนการสอนจากนสิิตทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ และส่งเกรด ถูกต้องและครบถ้วนตาม
เวลาที่ก าหนด  
ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ระดับท่ี 1  มีภาระงานสอนน้อยกว่า 6 หรือมากกว่า 12 หน่วยกติบรรยายต่อภาค
การศึกษาปกต ิ
ระดับท่ี ๒  มีภาระงานสอนเทียบเท่า 6 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ  
และมีการจัดท ามคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ ์
ระดับท่ี ๓  มีภาระงานสอน 6.01-6.50 หน่วยกติบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ  
และมีการจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ ์

- ปริมาณงาน  
- มคอ. ๓, ๔, 
๕ และ ๖ 
- ผลการประเมิน 
ผลการเรียนการ
สอนจากนิสิต 
- การส่งเกรด
รายวิชาจาก
งานวิชาการ/
บัณฑิต 
- หลักฐานแสดง
ความกา้วหน้า 
- ปริญญาโท 
ครั้งท่ี 1 การ
ขอสอบเค้า
โครง
วิทยานิพนธ ์
ครั้งท่ี 3 การ
ขอสอบปาก
เปล่า 

      40  
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / 
งาน 

(๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมนิ (๓) ข้อมลู
พ้ืนฐาน 

(Baseline 
data) 

(๔) ระดับค่าเป้าหมาย (๕)   
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

(๖) น้ าหนัก
(ความส าคญั/
ความยากง่าย

ของงาน) 

(๗) ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(๕) X (๖) 

๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ระดับท่ี ๔  มีภาระงานสอน 6.51-7.00 หน่วยกติบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ  
และมีการจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ์ (รวมวิทยานิพนธ์ ค านวณภาระงานได้  
4 ช่ัวโมง ต่อ 1 เรื่อง ต่อสปัดาหต์อ่ภาคการศึกษา ทั้งนี้แต่ละเรื่องให้คิดภาระงานได ้
๒ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน และภาระงานครั้งท่ี 3 ให้คิดเมื่อขอสอบปากเปล่า ในระดับ
ปริญญาโท และคิดภาระงานได้ 6 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน และภาระงานครั้งท่ี 7 ให้คดิ
เมื่อขอสอบปากเปล่า ในระดับปรญิญาเอก) (กรณี Major Advisor คิดได้ 4 หน่วยช่ัวโมง, 
Co Advisor คิดได้ 1 หน่วยชั่วโมง) (ท้ังนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 30 ช่ัวโมง) 
ระดับท่ี ๕  มีภาระงานสอน 7.01-12 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ และมีการ
จัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบรูณ์ และปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รับการประเมินผลการเรียน
การสอนจากนสิิตทุกรายวิชาไมต่่ ากว่า ๓.๕๑ และส่งเกรด ถูกต้องและครบถ้วนตามเวลาที่
ก าหนด (รวมวิทยานิพนธ์ ค านวณภาระงานได้ 4 ช่ัวโมง ต่อ 1 เรื่อง ต่อสัปดาหต์่อภาค
การศึกษา ทั้งนี้แต่ละเรื่องให้คิดภาระงานได้ ๒ ภาคการศึกษาต่อเนือ่งกัน และภาระงานครั้ง
ที่ 3 ให้คิดเมื่อขอสอบปากเปล่า ในระดับปริญญาโท และคิดภาระงานได้ 6 ภาคการศึกษา
ต่อเนื่องกัน และภาระงานครั้งท่ี 7 ให้คิดเมื่อขอสอบปากเปล่า ในระดับปรญิญาเอก) (กรณี 
Major Advisor คิดได้ 4 หน่วยชัว่โมง,  
Co Advisor คิดได้ 1 หน่วยชั่วโมง) (ท้ังนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 30 ช่ัวโมง)  
หมายเหตุ   
1)  ภาระงานสอน และ มคอ. ๓, ๔, ๕ และ ๖ ใช้ปีการศึกษา 2564 จากฐานข้อมูล มคอ. 
๓, ๔, ๕ และ ๖ 
2)  กรณีที่มีความจ าเป็นมีภาระงานสอนมากกว่า 12 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษา 
ต้องด าเนินการตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานและผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561 
3)  ในกรณีที่คณาจารย์มีภาระงานสอนตั้งแต่ 12 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ
ขึ้นไปทั้งสองภาคการศึกษา ใหไ้ดร้ับยกเว้นไม่ต้องมผีลงานทางวิชาการในปีการศึกษาถัดไป
ได้ 1 ปีการศึกษา ท้ังนี้ยกเว้นได้ปเีว้นปีเท่านั้น ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(สามารถใช้ภาระงานในสองภาคการศึกษามาเฉลี่ยภายในปีการศึกษาได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

หมายเหตุ 
หลักฐานการ
แสดงทั้ง 3 
คร้ัง ต้อง
ต่อเนื่องกัน 
- ปริญญาเอก 
ครั้งท่ี 1-2 
การขอสอบ
เค้าโครงดุษฎี
นิพนธ ์
ครั้งท่ี 4 
หลักฐาน
ผลงานของบท
ที่ 4 ท่ี
สมบูรณ์แล้ว 
ครั้งท่ี 5 
หลักฐาน
ผลงานของบท
ที่ 5 ที่
สมบูรณ์แล้ว 
ครั้งท่ี 6-7 
การขอสอบ
ปากเปล่า 
หมายเหตุ 
หลักฐานการ
แสดงทั้ง 7 
ครั้ง ต้อง
ต่อเนื่องกัน 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / 
งาน 

(๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมนิ (๓) ข้อมลู
พ้ืนฐาน 

(Baseline 
data) 

(๔) ระดับค่าเป้าหมาย (๕)   
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

(๖) น้ าหนัก
(ความส าคญั/
ความยากง่าย

ของงาน) 

(๗) ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(๕) X (๖) 

๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.  งานวิจัยและงานวิชาการ
อื่น (ค่าน้ าหนักร้อยละ ๓๐)  
- กรณีที่เป็นข้าราชการให้ใช้
ผลงานตีพิมพ์ (บทความวิจยั/
บทความวิชาการ) ตั้งแต่รอบแรก
ของการประเมิน หรือใช้หนังสือ
ตอบรับให้ตีพิมพผ์ลงานภายใน
รอบที่ 2 ของการประเมิน และ
ผลงานในรอบท่ี 1 ให้น าไปคิด
ผลงานในรอบท่ี 2 ได ้
- กรณีข้าราชการสามารถใช้
ต าราหรือหนังสือท่ีจัดท าเสรจ็
เรียบร้อยแล้วส าหรับการ
ประเมินในรอบการประเมินแรก 
โดยอาจยังไม่เผยแพรม่าก่อน 
- การมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วยการ
ก าหนดภาระงานและผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 
๒๕61 
หมายเหต ุ

*กรณีที่เป็นโครงร่างวิจัย
สามารถน ามาใช้ได้ 2 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 โครงรา่งวิจัยที่สมบรูณ์
พร้อมเสนอขอรับทุนหรืออยู่
ระหว่างการขอรับทุน 

 

กรณีอาจารย์ 
ระดับท่ี 1  มีร่างบทความวิชาการ หรือโครงร่างการวิจัย หรือร่างเค้าโครงต ารา/หนังสือ  
ปีละ 1 รายการ หรือเอกสารประกอบการสอนฉบับใหม่ อย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อปี  
ระดับท่ี 2  บทความวิชาการได้ตอบรับให้เผยแพร่ ปีละ 1 รายการ หรือโครงร่างการวิจัย
ได้รับอนมุัติและผา่นการรับรองจรยิธรรมการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ปลีะ 1 รายการ 
หรือจัดท าต ารา/หนังสือ ปีละ 1 รายการ ได้แล้วเสรจ็อย่างน้อยร้อยละ 30 หรือบทความ
วิจัยที่ไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารที่มี Peer review โดยมสีัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน
น้อยกว่าร้อยละ 25 
ระดับท่ี 3  บทความวิชาการหรือบทความวิจัยได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการที่มี Peer review ปีละ 1 รายการ หรือบทความวิจยัที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารที่มี Peer review โดยมีสดัส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 หรือ
จัดท าต ารา/หนังสือ ปีละ 1 รายการ แล้วเสร็จอยา่งน้อยร้อยละ 50 หรือต ารา/หนังสือท่ีมี
เนื้อหาของการปรับปรุงเรียบเรียงใหม่ท่ีเสรจ็สมบูรณ์  
ระดับท่ี 4  บทความวิชาการหรือบทความวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาตติามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด โดยมสีัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานรวมกันมากกว่า
ร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 หรือเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) หรือ
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เปน็ภาษาอังกฤษ ปีละ 1 รายการ มสีัดส่วนการมสี่วนร่วม
ในผลงานน้อยกว่าร้อยละ 50 หรอืจัดท าต ารา/หนังสือ หรือผลงานวิชาการอื่น ปีละ 1 
รายการ แล้วเสร็จร้อยละ 100 และเผยแพรเ่รียบร้อยแล้ว ตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด โดย
มีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานน้อยกว่าร้อยละ 50 หรือบทความวิชาการหรือบทความ
วิจัยไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ที่ 
กพอ. ก าหนด ปีละ 1 รายการ 
ระดับท่ี 5  บทความวิจัย ปีละ 1-2 รายการ ไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาตติามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด โดยก าหนดสดัส่วนการมสี่วนรว่มรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 หรือเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) หรือบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด ปีละ 1 รายการ โดยมสีัดส่วนการมสี่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 หรือเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) หรือบทความวิจัยที่ไดร้ับการ 

- โครงร่าง
บทความ
วิชาการ/
บทความวิจัย/
ต ารา หนังสือ 
- เอกสาร
รับรอง
จริยธรรมการ
วิจัย (IRB) 
- บทความ
วิชาการ/
บทความวิจัย/
ต ารา หนังสือ 
- หนังสือตอบ
รับให้เผยแพร ่
- หลักฐานการ
เผยแพร ่

      ๓๐  
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(๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมนิ (๓) ข้อมลู
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(๔) ระดับค่าเป้าหมาย (๕)   
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ที่ได้ 

(๖) น้ าหนัก
(ความส าคญั/
ความยากง่าย

ของงาน) 

(๗) ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(๕) X (๖) 

๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ครั้งท่ี 2 โครงรา่งวิจัยใช้เมื่อ 

ครั้งท่ี ๑ ที่ไดส้่งตีพิมพ์เผยแพร่
แล้ว 

ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ มีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ
เป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) หรือจัดท าต ารา/หนังสอื ปีละ 1 รายการ แล้ว
เสร็จร้อยละ 100 และเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด โดยมีสดัส่วนการมีส่วนร่วมใน
ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรอืเป็นหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนวจิัยอุดหนุน (ภายนอก 
ระดับชาติ เช่น วช. สวรส. สกอ.) โดยได้ภาระงานตามจ านวนปีท่ีไดร้ับทุน 
กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ระดับที่ 1  มีร่างบทความวิชาการ ปีละ 2 รายการ หรือโครงร่างการวิจัย ปีละ 1 รายการ 
หรือร่างเค้าโครงต ารา/หนังสือ ปลีะ 1 รายการ หรือเอกสารประกอบการสอนฉบับใหม่ 
อย่างน้อย 15 ช่ัวโมงต่อป ี
ระดับท่ี 2  บทความวิชาการได้ตอบรับให้เผยแพร่ ปีละ 2 รายการ หรือโครงร่างการวิจัย
ได้รับอนมุัติและผา่นการรับรองจรยิธรรมการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ปลีะ 1 รายการหรือจดัท า
ต ารา/หนังสือ ปีละ 1 รายการ ไดแ้ล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ 30 หรือบทความวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ในวารสารที่มี Peer review โดยมสีัดส่วนการมสี่วนร่วมในผลงานรวมกัน 
น้อยกว่าร้อยละ 30 
ระดับท่ี 3  บทความวิชาการ ปีละ 2 รายการ หรือบทความวิจัย ปลีะ 1 รายการ ไดร้ับการ
เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่มี Peer review หรือบทความวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่มี Peer review โดยมีสดัส่วนการมสี่วนร่วมในผลงานรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือเป็นผูเ้ขียนหลัก (Corresponding Author) หรือจัดท า ต ารา/
หนังสือ ปีละ 1 รายการโดยแล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ 50 และมสีดัส่วนการมีส่วนร่วมใน
ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรอืต ารา/หนังสือท่ีมีเนื้อหาของการปรับปรุงเรยีบเรียงใหม่ 
ที่เสร็จสมบรูณ์  
ระดับท่ี 4  บทความวิชาการ ปีละ 2 รายการ หรือบทความวิจัย ปลีะ 1 รายการ ไดร้ับการ
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด โดยมสีัดส่วนการมี
ส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding 
Author) หรือบทความวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ปีละ 1 รายการ มีสดัส่วน
การมีส่วนร่วมในผลงานมากกว่ารอ้ยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็นผู้เขยีนหลัก 
(Corresponding Author) หรือจัดท าต ารา/หนังสือ หรือผลงานวิชาการอื่น ปีละ 1 รายการ 
แล้วเสร็จร้อยละ 100 และเผยแพร่เรียบร้อยแล้วตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด โดยมีสัดส่วน 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / 
งาน 

(๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมนิ (๓) ข้อมลู
พ้ืนฐาน 

(Baseline 
data) 

(๔) ระดับค่าเป้าหมาย (๕)   
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

(๖) น้ าหนัก
(ความส าคญั/
ความยากง่าย
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(๗) ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
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๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 การมีส่วนร่วมในผลงานน้อยกว่ารอ้ยละ 50 หรือบทความวิชาการหรือบทความวิจัยได้รับ
การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ที่ กพอ. 
ก าหนด ปีละ 1 รายการ 
ระดับท่ี 5  บทความวิจัย ปีละ 2 รายการ ได้รบัการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับ 
ชาติตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด โดยก าหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อรายการ หรือเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) หรือบทความวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ปีละ 1 รายการ โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็น
ผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) หรือจัดท าต ารา/หนังสือ หรือผลงานวิชาการอื่นท่ี
เทียบเท่า (ตามเกณฑ์ สกอ.) ปีละ 1 รายการแล้วเสรจ็ร้อยละ 100 และเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ กพอ. ก าหนด โดยมีสดัส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือบทความ
วิจัย อย่างน้อยปีละ 1 รายการไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาต ิ
ตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด โดยมสีัดส่วนการมสี่วนร่วมในผลงานไมน่้อยกว่าร้อยละ 25 
หรือเป็นผูเ้ขียนหลัก (Corresponding Author) หรือเป็นหัวหน้าโครงการที่ไดร้ับทุนวิจัย
อุดหนุน (ภายนอก ระดับชาติ เช่น วช. สวรส. สกอ.) โดยได้ภาระงานตามจ านวนปีท่ีได้รับทนุ 
หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1 สามารถคิดภาระงานได้ 2 ปี 
กรณีรองศาสตราจารย ์
ระดับท่ี 1  โครงรา่งการวิจัยได้รบัทุนอุดหนุน ไม่น้อยกว่าปลีะ 1 รายการ หรือจดัท าต ารา/
หนังสือ ปีละ 1 รายการ ได้แล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ 30 
ระดับท่ี 2  โครงร่างการวิจัยได้รบัทุนอุดหนุน (ภายนอก) หรือบทความวิจัยได้รับการตอบ
รับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ปีละ 2 รายการ หรือจัดท าต ารา/หนังสือ ปี
ละ 1 รายการ และแล้วเสร็จร้อยละ 50 หรือต ารา/หนังสือท่ีมีการปรับปรุงเรยีบเรียงใหม่ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ระดับท่ี 3  โครงรา่งการวิจัยได้รบัทุนอุดหนุน (ภายนอก ระดับชาติ เช่น วช. สวรส. สกอ.) 
หรือบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ กพอ. 
ก าหนด ปีละ 1 รายการ โดยมสีัดส่วนการมสี่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 หรือ
เป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) หรือบทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ปีละ 1 รายการ โดยมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือระดับนานาชาต ิ
ปีละ 1 รายการ หรือจัดท าต ารา/หนังสือ ปีละ 1 รายการ และแล้วเสร็จร้อยละ 50 
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 ระดับท่ี 4  บทความวิจัยได้รบัการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติเผยแพรต่าม
เกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด ปีละ 2 รายการ หรือจดัท าต ารา/หนังสือ ปีละ 1 รายการ แล้วเสร็จ
ร้อยละ 100 และเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด เรียบร้อยแล้ว โดยมีสดัส่วนการมีส่วน
ร่วมในผลงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 หรือเป็นผูเ้ขียนหลัก (Corresponding Author) หรือ
ระดับนานาชาติ ปีละ 1 รายการ โดยมสีัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
25 หรือเป็นผูเ้ขียนหลัก (Corresponding Author) 
ระดับท่ี 5  บทความวิจัยได้รบัการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ 1 รายการ หรือจัดท าต ารา/หนังสือ ปีละ 2 รายการ 
แล้วเสร็จร้อยละ 100 และเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด โดยมีสดัส่วนการมีส่วนร่วม
ในผลงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 หรือเป็นผูเ้ขียนหลัก (Corresponding Author) หรือ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1 สามารถคิดภาระงานได้ 2 ป ี

กรณีศาสตราจารย ์
ระดับท่ี 1  บทความวิจัยได้รบัการตอบรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบัชาติ ปีละ 
1 รายการ หรือจัดท าต ารา/หนังสอื ปีละ 1 รายการ ได้แล้วเสร็จอยา่งน้อยร้อยละ 50 
ระดับท่ี 2  บทความวิจัยได้รบัการตอบรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบัชาติ ปีละ 
2 รายการ หรือจดัท าต ารา/หนังสอื ปีละ 1 รายการ และแล้วเสร็จรอ้ยละ 75 หรือต ารา/
หนังสือท่ีมีการปรบัปรุงเรยีบเรียงใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ระดับท่ี 3  บทความวิจัยได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด ปีละ 2 รายการ หรือจดัท าต ารา/หนังสือ ปีละ 1 รายการ  
และแล้วเสร็จร้อยละ 100 โดยมสีัดส่วนการมสี่วนร่วมในผลงานไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 
หรือเป็นผูเ้ขียนหลัก (Corresponding Author) หรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยมสี่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ระดับท่ี 4  บทความวิจัยได้รบัการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูลที่ กพอ. ก าหนด ปีละ 1 รายการ หรือจดัท าต ารา/หนังสอื ปีละ 1 รายการ แล้ว
เสร็จร้อยละ 100 และเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด เรียบร้อยแล้ว โดยมีสัดส่วนการมี
ส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) 
ระดับท่ี 5  บทความวิจัยได้รบัการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ 2 รายการ หรือจัดท าต ารา/หนังสือ ปีละ 2 รายการ 
 

         



๗ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 

(๑) กิจกรรม / โครงการ / 
งาน 

(๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมนิ (๓) ข้อมลู
พ้ืนฐาน 

(Baseline 
data) 

(๔) ระดับค่าเป้าหมาย (๕)   
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

(๖) น้ าหนัก
(ความส าคญั/
ความยากง่าย

ของงาน) 

(๗) ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(๕) X (๖) 

๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 แล้วเสร็จร้อยละ 100 และเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด เรียบร้อยแล้ว โดยมสีัดส่วน
การมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding 
Author) (ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 สามารถ 

คิดภาระงานได้ 2 ป)ี 

         

๓. ภาระงานบริการวชิาการ  
(ค่าน้ าหนักร้อยละ 10) 

ระดับท่ี ๑ ให้บริการวิชาการ น้อยกว่า 3 หน่วยภาระงาน/ภาคการศกึษา  
ระดับท่ี ๒ ให้บริการวิชาการ น้อยกว่า 4 หน่วยภาระงาน/ภาคการศกึษา  
ระดับท่ี ๓ ให้บริการวิชาการ น้อยกว่า 4 หน่วยภาระงาน/ภาคการศกึษา เป็นกรรมการงาน
เกี่ยวกับบริการวิชาการภายในคณะ/มหาวิทยาลัย  
ระดับที่ ๔ ให้บริการวิชาการ ตั้งแต่ 4 หน่วยภาระงาน/ภาคการศึกษา เป็นกรรมการงาน
เกี่ยวกับบริการวิชาการภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัย  
ระดับที่ ๕ ให้บริการวิชาการ ตั้งแต่ 4 หน่วยภาระงาน/ภาคการศึกษา เป็นกรรมการงาน
เกี่ยวกับบริการวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

- ค าสั่ง/หนังสือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ส าเนาบันทึก
ขออนุญาตไป
ราชการที่
เกี่ยวข้อง 
- การบันทึก
การไปอบรมใน
ระบบพัฒนา
สมรรถนะใน
ฐานข้อมูลของ
คณะฯ 

      10  

4.  งานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พันธกิจของ
คณะ มหาวิทยาลัย และจิต
อาสา (ค่าน้ าหนักร้อยละ 10) 
จิตอาสา หมายถึง งานท่ีมี 
ส่วนร่วม และก่อให้เกิดประโยชน์
กับส่วนรวมและชุมชนในเชิง
สาธารณะ และควรเป็นกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล 
เช่น การฉีดวัคซีนในภาวะโรค
ระบาด, การเข้าร่วมปฏิบตัิงาน
ในโรงพยาบาลสนาม,  

ระดับท่ี ๑  การมสี่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ (ทบทวน จัดท า 
และถ่ายทอด) และสัมมนาระดับคณะฯ (สัมมนาวิชาการ/สัมมนาบณัฑิตศึกษา/OD เป็นต้น) 
และประชาพิจารณ์การจดัท าข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (การส่งผู้แทนไม่ถือว่า
เป็นการเข้าประชุมเอง) 
ระดับท่ี ๒  ระดับ ๑ + เป็นกรรมการรายวิชา ทุกภาคการศึกษา และมีส่วนร่วมในการ
เตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสตูรและระดับสถาบัน 
ระดับท่ี ๓  ระดับ ๒ +  เป็นประธาน/เลขานุการ ของรายวิชา ต่อปีการศึกษา และมีส่วน
ร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคณุภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
หรือกรรมการเฉพาะกิจ อย่างน้อย 5 ชุด หรือ ปฏิบัติงานจติอาสา จ านวน 5 วัน 
ระดับท่ี ๔  ระดับ ๓ + การมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินภายในระดับคณะ หรือ
กรรมการตามโครงสร้างของคณะฯ/มหาวิทยาลัย หรือ ปฏิบัติงานจติอาสา จ านวน 7 วัน 
 

- ส าเนาการ 
ลงนามเข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 
- หนังสือแต่งตั้ง
กรรมการแนว
ปฏิบัติหรือองค์
ความรู ้
 

      10  



๘ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 

(๑) กิจกรรม / โครงการ / 
งาน 

(๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมนิ (๓) ข้อมลู
พ้ืนฐาน 

(Baseline 
data) 

(๔) ระดับค่าเป้าหมาย (๕)   
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

(๖) น้ าหนัก
(ความส าคญั/
ความยากง่าย

ของงาน) 

(๗) ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(๕) X (๖) 

๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การออกหน่วยบริการสุขภาพ, 
งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
พิบัติ เป็นต้น 
ทั้งนี้ไม่นับรวมกรณีการฝึก 
Faculty practice พร้อมท้ัง
แสดงหลักฐานประกอบ 

ระดับท่ี ๕  ระดับ ๔ + มสี่วนร่วมในการเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ (KM) หรือสร้าง 
แนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอน หรือการวิจัย (Best practice) หรอืมีส่วนร่วมในการ 
เขียน SAR ของหลักสูตรหรือประธานกรรมการตามโครงสร้างของคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
หรือ ปฏิบัติงานจติอาสา จ านวน 10 วัน 

- ผลการ
ประเมินระดับ
หลักสูตร/คณะ 

        

5.  งานบริหาร 
(ค่าน้ าหนักร้อยละ ๑0) 

ระดับท่ี ๑  เป็นประธานการประชุมสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งตอ่ปีการศึกษา และ
สัมมนาสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี และมรีายงานการประชุมทุกครั้ง 
ระดับท่ี ๒  ระดับท่ี ๑ + จ านวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามโครงสร้างภายใน
ของคณะฯ มากกว่าร้อยละ 70 ของทุกๆ การประชุมในรอบการประเมิน  
(การส่งผู้แทนโดยต้องมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถือว่าเป็นการเข้าประชุมเอง) 
ระดับท่ี ๓  ระดับที่ ๒ + มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ครอบคลุมพันธกิจ 4 ด้าน  
ระดับที่ ๔  ระดับที่ 3 + มีหลักฐานในการก ากับ ติดตาม ควบคุม ให้ด าเนินการตามแผน 
ระดบัที่ ๕  ระดับท่ี ๔ + ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนในภาพรวม ร้อยละ 50 

- รายงานการ
ประชุม/
สัมมนาท่ี
เกี่ยวข้อง 
- แผนปฏิบัติ
งานประจ าปีที่
ได้รับการ
รับรองจาก
คณะกรรมการ
คณะฯ 

      ๑๐  

(๘)   ผลรวม 100  
(๙)   สรุปคะแนนส่วนผลสัมฤทธ์ิของงาน (คะแนนเต็ม ๑ คะแนน)   = ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก   =  
  จ านวนระดับค่าเป้าหมาย (= ๕)  
(๑๐)  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกนัแล้ว (ระบุข้อมลูใน (๑) (๒) (๓) (๔)  และ (๖) ให้ครบ)     จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  (ลงนามเมื่อจัดท าข้อตกลง) 

ลายมือช่ือ ................................................................ (ผู้กลั่นกรอง) ลายมือช่ือ ..................................................................... (ผูป้ระเมิน) ลายมือช่ือ ......................................................... (ผูร้ับการประเมิน) 
วันท่ี .......... เดือน .......................................พ.ศ. ......................... วันท่ี .......... เดือน ...........................................พ.ศ. ....................... วันท่ี .......... เดือน ........................................พ.ศ. ........................ 
(๑๑)  ความเห็นเพิ่มเตมิของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน) 
๑)  จุดเด่น  และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
๒)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธสี่งเสรมิและพัฒนา .................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 



๙ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 

(๑๒)  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแลว้ (ระบุข้อมูลใน (๕)  (๗)  (๘)  (๙)   และ (๑๑)  ให้ครบ)    จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน) 

ลายมือช่ือ ........................................................................................ (ผู้ประเมิน) ลายมือช่ือ ............................................................................................... (ผู้รับการประเมิน) 
วันท่ี .......... เดือน ...........................................พ.ศ. ......................... วันท่ี ........... เดือน .....................................................พ.ศ. ..................... 

 


