
  
 

 

เรื่อง เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑ์และ
ค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตก่ารประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การก าหนดค่าคะแนนของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระบบการประเมิน   

ผลการปฏิบัติราชการบนฐานสมรรถนะของบุคลากรสายงานวิชาการ มีดังนี้ 
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน  

 (ก) องค์ประกอบที่ ๑ ปริมาณงาน    มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน  
        คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 
 (ข) องค์ประกอบที่ ๒ คุณภาพของงาน    มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน  
        คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
 (ค) องค์ประกอบที่ ๓ ผลผลิตของงาน    มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
        คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
 (๒) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
  (ก) องค์ประกอบที่ ๔  สมรรถนะ    มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
         คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
  (ข) องค์ประกอบที่ ๕ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์     
         มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
         คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
 ข้อ ๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายงาน
วิชาการ มีดังนี ้
 (๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  (ก) องค์ประกอบที่ ๑ ปริมาณงาน ให้ประเมินจากภาระงานทางวิชาการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ร่าง) 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 





- ๓ - 
เอกสารแนบท้าย  

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เรื่อง เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------------- 
๑. รายละเอียดเกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนองค์ประกอบที่ ๓ ผลผลิตของงาน 

ผลผลิตของงาน ร้อยละ ๑๐  
๑. งานสอน ๑๐ 
๑.๑ งานวิจัยในชั้นเรียน (รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์) ๒ 
๑.๒ เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน (ฉบับใหม่/ฉบับปรับปรุง) ๒ 

๑.๓ ต ารา (ตามค านิยามในเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์) 
      ๑.๓.๑ รูปเล่มเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
      ๑.๓.๒ รูปเล่มเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
      ๑.๓.๓ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ ์ 
      ๑.๓.๔ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ์และใช้ในการเรียนการสอน 
      ๑.๓.๕ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ ใช้ในการเรียนการสอนและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ      

 
 
 

๒ 
๔ 
๖ 
๘ 

๑๐ 

๑.๔ หนังสือ (ตามค านิยามในเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์) 
      ๑.๔.๑ รูปเล่มเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
      ๑.๔.๒ รูปเล่มเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
      ๑.๔.๓ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ 
      ๑.๔.๔ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ์และผ่านการประเมินโดย peer reviewer 
      ๑.๔.๕ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ ผ่านการประเมินโดย peer reviewer และมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางด้วยวิธีการพิมพ์ หรอื e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ      

 
 
 

๒ 
๔ 
๖ 
๘ 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔ - 

ผลผลิตของงาน ร้อยละ ๑๐  
๒. งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ (ทีไ่ด้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา) ๑๐ 

๒.๑ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก       
การประชุมวิชาการระดับชาติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 

๒ 

๒.๒ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก       
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

๔ 

๒.๓ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ    
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

๖ 

๒.๔ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรอืสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

๘ 

๒.๕ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือระดับนานาชาติ  

๑๐ 

๒.๖ งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ที่มีหลักฐานรับรองการน าไปใช้ประโยชน์  
      ๒.๖.๑ การใช้ประโยชน์ทางวิชาการ (การอ้างอิงในวารสารในหรือต่างประเทศ /      
การอ้างอิงในการจัดท าหนังสือหรือรายงานของหน่วยงานระดับกรม/ การอ้างอิงของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ การอ้างอิงโดยบริษัทมหาชน) 
      ๒.๖.๒ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (การน าข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารหรือก าหนดนโยบายของหน่วยงานระดับกรม/ รัฐวิสาหกิจ/ บริษัทมหาชน) 
      ๒.๖.๓ การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม (การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยให้แก่
ชุมชน/ท้องถิ่น) 
      ๒.๖.๔ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (การเจรจาทางธุรกิจที่บรรลุข้อตกลงในการน า
งานวิจัยไปด าเนินการเชิงพาณิชย์) 

 
๔ 
 
 

๖ 
 

๘ 
 

๑๐ 

๓. งานบริการวิชาการแบบมีรายได้ ๑๐ 

๓.๑ รายไดจ้ากการบริการวิชาการทุกประเภท (เฉลี่ยต่อคน) ตามทีแ่ต่ละคณะก าหนด  ๒ 

๓.๒ รายได้จากการบริการวิชาการทุกประเภท (เฉลี่ยต่อคน) ตามทีแ่ต่ละคณะก าหนด ๔ 

๓.๓ รายได้จากการบริการวิชาการทุกประเภท (เฉลี่ยต่อคน) ตามทีแ่ต่ละคณะก าหนด ๖ 

๓.๔ รายได้จากการบริการวิชาการทุกประเภท (เฉลี่ยต่อคน) ตามทีแ่ตล่ะคณะก าหนด ๘ 

๓.๕ รายได้จากการบริการวิชาการทุกประเภท (เฉลี่ยต่อคน) ตามทีแ่ต่ละคณะก าหนด ๑๐ 

 



- ๕ - 
เอกสารแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เรื่อง เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------------- 
๒. รายละเอียดเกณฑ์การประเมินและค่าคะแนน องค์ประกอบที่ ๕  

ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
           

ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๒๐ 

๑. ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ๑๐ 

๑.๑  ผลการด าเนินงานที่มอบหมาย ๓ 

๑.๒  ผลการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการระดับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ๒ 

๑.๓  การสร้างความยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ๒ 

๑.๔  การให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการคณะ ๓ 

๒. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๑๐ 

๒.๑ ร้อยละของตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของคณะ 

๒ 

๒.๒  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคณะ ๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๖ - 
เอกสารแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เรื่อง เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------------- 
๓. รายละเอียดค่าน ้าหนักคะแนนการประเมินของผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓.๑ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที ่๑ 

(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา 
มิติที่ ๓ 

(เพื่อน
ร่วมงาน) 

รวม 

ค่า
น ้าหนัก 

(๑๐๐) 

คณบดี รอง
คณบดี
วิชาการ 

รอง
คณบดี
บริหาร 

รอง
คณบดี
กิจการ 

หัวหน้า
สาขาวิชา/
ประจ้าศูนย ์

องค์ ๑ / - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๗๐ - ๑๐๐ ๔๐ 

องค์ ๒ / - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๗๐ - ๑๐๐ ๒๐ 

องค์ ๓ / ๑๐๐ - - - - - ๑๐๐ ๑๐ 

องค์ ๔ / ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑๐ 

องค์ ๕ / ๑๐๐ - - - - - ๑๐๐ ๒๐ 

๓.๒ หัวหน้าสาขาวิชา 

ส่วน
การ

ประเมิน 

มิติที ่๑ 

(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 

(เพื่อน
ร่วมงาน) 

รวม 

ค่า
น ้าหนัก 

(๑๐๐) 
คณบดี รองคณบดี

วิชาการ 
รองคณบดี

บริหาร 
รองคณบดี

กิจการ 

องค์ ๑ / - ๖๐ ๒๐ ๒๐ - ๑๐๐ ๔๐ 

องค์ ๒ / - ๖๐ ๒๐ ๒๐ - ๑๐๐ ๒๐ 

องค์ ๓ / ๑๐๐ - - - - ๑๐๐ ๑๐ 

องค์ ๔ / ๓๐ ๓๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑๐ 

องค์ ๕ / ๑๐๐ - - - - ๑๐๐ ๒๐ 
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