
องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน (คิดเป็น ๗๐ % ของคะแนนประเมิน)

ข้อตกลง/เกณฑ์การประเมิน
ปริมาณและคุณภาพ

๑. งานสอน
๑.๑ การสอนวิชาบรรยาย ระดับ ป.ตรี
(จ านวน ๓ หน่วยกิต)

 

กรณี รองศาสตราจารย์
-ต้องมีแนวทางการสอนแบบ Outcome Based

กรณี ศาสตราจารย์
- ต้องใช้การเรียนการสอนแบบ Outcome 
Based

๑.๒ การสอนวิชาปฏิบัติการ 
หรือวิชาท่ีมีจ านวน ๑ หน่วยกิต

๔

๑.๓ ท่ีปรึกษาโครงงาน ป.ตรี หรือหัวข้อสหกิจ
ศึกษา (เฉพาะท่ีปรึกษาหลัก) ๔ คะแนน/กลุ่ม
(ก าหนดให้ไม่เกิน 4 หัวข้อ/ภาคการศึกษา)
หมายเหตุ กรณีเป็นท่ีปรึกษาร่วมข้ามหลักสูตร ๑
 คะแนน/กลุ่ม

๔

๑.๔ การสอนวิชาบรรยาย ระดับบัณฑิตศึกษา ๓

รวมคะแนน ๑. การสอน

๑. การคิดคะแนนการสอน/ ๑ รายวิชาบรรยาย ดังน้ี
จ านวนนักศึกษา (๐ - ๑๐) คน = ๓ คะแนน
จ านวนนักศึกษา (๑๑ - ๒๐)คน = ๕ คะแนน
จ านวนนักศึกษา (๒๑ - ๕๐) คน = ๘ คะแนน
จ านวนนักศึกษา มากกว่า ๕๐ คน = ๘+๐.๐๗๕ (จ านวนนักศึกษา - ๕๐) คะแนน
(กรณีสอนบรรยาย ๒ หรือ ๔ หน่วยกิต ให้ใช้การเทียบสัดส่วนคะแนนกับ ๓ หน่วยกิต)
๒. ถ้ามีหลักฐานการสอนตามหัวข้อดังน้ี มีคะแนนเพ่ิม
ก. สอนวิชาบรรยายด้วยภาษาอังกฤษ
   ≥ 3๐ % = ๑ คะแนน (มีเอกสารประกอบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
   ≥ ๖๐ % = ๒ คะแนน (มีเอกสารประกอบการบรรยายร้อยละ 100 และมีการบรรยายด้วย
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
ข. สอนวิชาใหม่ = ๒ คะแนน
ค. มีคอร์สทบทวนการสอนแบบออนไลน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเน้ือหาท้ังหมด = ๒ คะแนน 
(โดยให้แนบลิงก์)
หมายเหตุ
- กรณีผู้สอนมากว่า ๑ คน ให้ใช้หลักการแบ่งร้อยละจากคะแนนรวมท้ังหมด

ใช้วิธี ค านวณจาก

กรณีผู้สอนมากกว่า ๑ คน ให้ใช้หลักการแบ่งร้อยละ

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มต าแหน่งสายวิชาการ (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)

คะแนน อาจารย์ (อ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) ศาสตราจารย์ (ศ.)

๔ × จ ำนวนสปัดำหท์ีเ่ขำ้สอน

๑๕ สปัดำห์



องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน (คิดเป็น ๗๐ % ของคะแนนประเมิน)

ข้อตกลง/เกณฑ์การประเมิน
ปริมาณและคุณภาพ

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มต าแหน่งสายวิชาการ (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)

คะแนน อาจารย์ (อ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) ศาสตราจารย์ (ศ.)

๒. งานวิจัย

๒.๑ เขียนข้อเสนอขอทุนวิจัย /โครงการ
(ไม่นับ กรณีได้รับทุนวิจัยแล้ว)

๐.๕ ตัวคูณ ๔.๐ ตัวคูณ ๓.๐ ตัวคูณ ๒.๐ ตัวคูณ ๑.๐

๒.๒ เป็นผู้ร่วมวิจัย /โครงการ
(ไม่นับรวมช่วงการขยายเวลา)

๐.๕ ตัวคูณ ๔.๐ ตัวคูณ ๓.๐ ตัวคูณ ๒.๐ ตัวคูณ ๑.๐

๒.๓ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย /โครงการ
(ไม่นับรวมช่วงการขยายเวลา)

๓ ตัวคูณ ๑.๗๕ ตัวคูณ ๑.๕ ตัวคูณ ๑.๒๕ ตัวคูณ ๑.๐

๒.๔ เป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยใหญ่ (มีเครือข่าย)
 ระดับชาติ/นานาชาติ
(ข้อ ๒.๔ เป็นการคิดคะแนนเพ่ิมจากโครงการท่ี
ระบุในข้อ ๒.๒ และ ๒.๓)

๒

๒.๕ (ก) ทุนวิจัย/ปี
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน)

      (ข) กรณีเป็นทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่
แหล่งทุนจากงบประมาณประจ าปี ให้คิดคะแนน
เพ่ิมจากข้อ (ก)

การคิดคะแนนจากทุนวิจัย คิดได้จากสูตร ดังน้ี
ทุนวิจัย ๑ โครงการ =         X                                  คะแนน
เช่น ได้รับทุนวิจัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
      มีผู้ร่วมวิจัยจ านวน ๒ คน
ทุนวิจัย ๑ โครงการ =          X                     = ๔.๐  คะแนน

หมายเหตุ กรณีมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า ๑ คน ให้แบ่งคะแนนตามสัดส่วนภาระงาน เช่น
ผู้ร่วมวิจัยคนท่ี ๑ สัดส่วนภาระงานร้อยละ ๗๐ คะแนนท่ีได้ = ๐.๗ x ๔.๐ = ๒.๘
ผู้ร่วมวิจัยคนท่ี ๒ สัดส่วนภาระงานร้อยละ ๓๐ คะแนนท่ีได้ = ๐.๓ x ๔.๐ = ๑.๒

การคิดคะแนนจากทุนวิจัย คิดได้จากสูตร ดังน้ี
ทุนวิจัย ๑ โครงการ =             X                                    คะแนน
เช่น ได้รับทุนวิจัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
      มีผู้ร่วมวิจัยจ านวน ๒ คน
ทุนวิจัย ๑ โครงการ =             X                     = ๑.๐  คะแนน

หมายเหตุ กรณีมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า ๑ คน ให้แบ่งคะแนนตามสัดส่วนภาระงาน
ผู้ร่วมวิจัยคนท่ี ๑ สัดส่วนภาระงานร้อยละ ๗๐ คะแนนท่ีได้ = ๐.๗ x ๑.๐ = ๐.๗
ผู้ร่วมวิจัยคนท่ี ๒ สัดส่วนภาระงานร้อยละ ๓๐ คะแนนท่ีได้ = ๐.๓ x ๑.๐ = ๐.๓

๑

๑,๐๐๐ ทนุวจิัยทีไ่ดรั้บ (บำท)

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑

๒๕๐
ทนุวจิัยทีไ่ดรั้บ (บำท)

๑

๒๕๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑

๑,๐๐๐



องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน (คิดเป็น ๗๐ % ของคะแนนประเมิน)

ข้อตกลง/เกณฑ์การประเมิน
ปริมาณและคุณภาพ

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มต าแหน่งสายวิชาการ (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)

คะแนน อาจารย์ (อ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) ศาสตราจารย์ (ศ.)

๒.๖ บทความวิจัย/บทความวิชาการ
(กรณีเป็น First author/Corresponding 
author หรือมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐% ให้คิด
คะแนนเต็ม)
  
(ก) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ

๒

  (ข) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ 
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี ๓

๔

  (ค) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
 TCI กลุ่มท่ี ๒

๖

  (ง) บทความวิจัยหรือวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในประกาศ
 ก.พ.อ. หรือ วารสาร วิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑

๘

  (จ) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ

๑๐

  (ฉ) จ านวนบทความตามสมรรถนะของต าแหน่ง
วิชาการ

๒ กรณี อาจารย์ ท าได้ตาม (๑) 
ได้ ๒ คะแนน

กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท าได้ตาม (๑) 
ได้ ๒ คะแนน

กรณี รองศาสตราจารย์ ท าได้ตาม (๑) 
ได้ ๒ คะแนน

กรณี ศาสตราจารย์ ท าได้ตาม (๑) 
ได้ ๒ คะแนน

๒.๗ การย่ืนขอจดสิทธิบัตรท่ีจดในนามหน่วยงาน
 /ช้ิน (ให้คิดได้ ๑ รอบการประเมิน)

๒

หมายเหตุ 
1. บทความ (ข้อ ก- จ) สามารถใช้ได้ 2 รอบการประเมิน
2. บทความท่ีเคยใช้แล้ว 1 รอบการประเมิน หากน ามาย่ืนใช้อีกในรอบถัดไปจะไม่คิดคะแนนให้ แต่จะคิดให้เป็นบทความตามสมรรถนะของต าแหน่งวิชาการน้ัน ๆ

กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในแต่ละรอบการประเมิน 
(๑) ต้องมีจ านวนบทความในข้อ (ก) - (จ) ท่ีมีค่า
รวมไม่ต่ ากว่า ๒ คะแนน (ในรอบ ๑ ปี) ซ่ึงเป็น
บทความท่ีไม่เคยถูกน ามาคิดคะแนนมาก่อน 
(จ านวนบทความตามสมรรถนะของต าแหน่งน้ีจะ
ไม่คิดคะแนน)
(๒) จะคิดคะแนนเฉพาะคะแนนส่วนเกินจาก
คะแนนข้ันต่ าในข้อ (๑)
(๓) กรณีเป็นผู้แต่งร่วมให้คิดคะแนนตามสัดส่วน
ร้อยละ

กรณี รองศาสตราจารย์
ในแต่ละรอบการประเมิน 
(๑) ต้องมีจ านวนบทความในข้อ (ก) - (จ) ท่ีมี
ค่ารวมไม่ต่ ากว่า 6 คะแนน (ในรอบ ๑ ปี) ซ่ึง
เป็นบทความท่ีไม่เคยถูกน ามาคิดคะแนนมา
ก่อน (จ านวนบทความตามสมรรถนะของ
ต าแหน่งน้ีจะไม่คิดคะแนน)
(๒) จะคิดคะแนนเฉพาะคะแนนส่วนเกินจาก
คะแนนข้ันต่ าในข้อ (๑)
(๓) กรณีเป็นผู้แต่งร่วมให้คิดคะแนนตาม
สัดส่วนร้อยละ

กรณี ศาสตราจารย์
ในแต่ละรอบการประเมิน 
(๑) ต้องมีจ านวนบทความในข้อ (ก) - (จ) ท่ีมี
ค่ารวมไม่ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน (ในรอบ ๑ ปี) ซ่ึง
เป็นบทความท่ีไม่เคยถูกน ามาคิดคะแนนมา
ก่อน (จ านวนบทความตามสมรรถนะของ
ต าแหน่งน้ีจะไม่คิดคะแนน)
(๒) จะคิดคะแนนเฉพาะคะแนนส่วนเกินจาก
คะแนนข้ันต่ าในข้อ (๑)
(๓) กรณีเป็นผู้แต่งร่วมให้คิดคะแนนตาม
สัดส่วนร้อยละ

กรณี อาจารย์
ในแต่ละรอบการประเมิน 
(๑) ต้องมีจ านวนบทความในข้อ (ก) - (จ) ท่ีมี
ค่ารวมไม่ต่ ากว่า ๒ คะแนน (ในรอบ ๑ ปี) ซ่ึง
เป็นบทความท่ีไม่เคยถูกน ามาคิดคะแนนมา
ก่อน (จ านวนบทความตามสมรรถนะของ
ต าแหน่งน้ีจะไม่คิดคะแนน)
(๒) จะคิดคะแนนเฉพาะคะแนนส่วนเกินจาก
คะแนนข้ันต่ าในข้อ (๑)
(๓) กรณีเป็นผู้แต่งร่วมให้คิดคะแนนตาม
สัดส่วนร้อยละ



องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน (คิดเป็น ๗๐ % ของคะแนนประเมิน)

ข้อตกลง/เกณฑ์การประเมิน
ปริมาณและคุณภาพ

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มต าแหน่งสายวิชาการ (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)

คะแนน อาจารย์ (อ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) ศาสตราจารย์ (ศ.)

๒.๘ การได้รับการจดสิทธิบัตรในนาม
มหาวิทยาลัย /ช้ิน (ให้คิดได้ ๒ รอบการประเมิน)

๑๐

๒.๙ การย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรท่ีจดในนาม
หน่วยงาน /ช้ิน (ให้คิดได้ ๑ รอบการประเมิน)

๑

๒.๑๐ การได้รับจดอนุสิทธิบัตรในนาม
มหาวิทยาลัย /ช้ิน (ให้คิดได้ ๒ รอบการประเมิน)

๕

๒.๑๑ การผลิตต าราหรือหนังสือ/เล่ม (เฉพาะท่ี
ไม่ได้ใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ)
(ให้คิดได้ ๒ รอบการประเมิน)

๑๐

๒.๑๒ การปรับปรุงต าราหรือหนังสือ/เล่ม
(มีการปรับปรุงมากกว่า ๒5%)

๒.๕

๒.๑๓ ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (อยู่ใน
ระยะเวลาของโครงการท่ีอนุมัติ/ขยาย)

๕

รวมคะแนน ๒ งานวิจัย



องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน (คิดเป็น ๗๐ % ของคะแนนประเมิน)

ข้อตกลง/เกณฑ์การประเมิน
ปริมาณและคุณภาพ

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มต าแหน่งสายวิชาการ (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)

คะแนน อาจารย์ (อ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) ศาสตราจารย์ (ศ.)

๓. งานบริการวิชาการและงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม *ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของคะแนนท้ังหมด *ไม่เกินร้อยละ  ๓๐ ของคะแนนท้ังหมด *ไม่เกินร้อยละ  ๓๐ ของคะแนนท้ังหมด *ไม่เกินร้อยละ  ๓๐ ของคะแนนท้ังหมด

๓.๑ เป็นผู้ร่วมโครงการบริการวิชาการหรือท านุ
บ ารุง /โครงการ

๐.๕

๓.๒ เป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการหรือท านุ
บ ารุง /โครงการ

๓ ตัวคูณ ๑.๗๕ ตัวคูณ ๑.๕ ตัวคูณ ๑.๒๕ ตัวคูณ ๑.๐

๓.๓ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายของ
หน่วยงานภายนอก หรือผู้ด าเนินการประชุม
วิชาการ /คร้ัง (คิดคะแนนรวมไม่เกิน 5 คร้ัง)

๑.๕

๓.๔ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
(รวม-ข้อ (ก) - (ง) ท้ังหมด ไม่เกิน ๑๐ ช้ิน)

    (ก) พิจารณาบทความ Proceeding หรือ 
ข้อเสนอโครงการวิจัย /ช้ิน ๐.๕

    (ข) พิจารณาบทความวารสารวิชาการ
ระดับชาติ /ช้ิน

๑

    (ค) พิจารณาบทความวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือเอกสารการสอน /ช้ิน

๑.๕

    (ง) พิจารณาคุณภาพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 หรือ หนังสือ หรือ ต ารา /ช้ิน

๒

๓.๕ เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ของสถาบัน
ภายนอกมหาวิทยาลัย/เร่ือง

๑.๕

๓.๖ เป็นกรรมการหน่วยงาน/สมาคมภายนอก
มหาวิทยาลัย
(โดยได้รับอนุญาตจากคณะฯ)

๑.๕



องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน (คิดเป็น ๗๐ % ของคะแนนประเมิน)

ข้อตกลง/เกณฑ์การประเมิน
ปริมาณและคุณภาพ

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มต าแหน่งสายวิชาการ (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)

คะแนน อาจารย์ (อ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) ศาสตราจารย์ (ศ.)

๓.๗  (ก) รายได้คณะฯจากการด าเนินโครงการ/ปี
(ใช้ได้ ๒ รอบการประเมิน)
*รวมถึงรายได้จากงานอ่ืนๆ เช่น รายได้จาก
ศูนย์บริการ จากการเป็นท่ีปรึกษา จากสิทธิบัตร 
จากการขายสินค้า หรือ อ่ืนๆ

      (ข) กรณีเป็นโครงการท่ีได้รับทุนจากแหล่ง
ทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่แหล่งทุนจากงบประมาณประจ าปี 
ให้คิดคะแนนเพ่ิมจากข้อ (ก)

รวมคะแนน ๓. งานบริการวิชาการและงาน
ท านุฯ

คิดได้จากสูตร ดังน้ี
 โครงการ =           X                                              คะแนน
เช่น โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายทีจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
       รายได้หลังเข้าคณะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ผู้ร่วมโครงการจ านวน ๒ คน
 โครงการ =          X                     =  ๓.๙๕  คะแนน

หมายเหตุ กรณีมีผู้ร่วมโครงการมากกว่า  ๑ คน ให้แบ่งคะแนนตามสัดส่วนภาระงาน เช่น
ผู้ร่วมโครงการคนท่ี ๑ สัดส่วนภาระงานร้อยละ ๗๐ คะแนนท่ีได้ = ๐.๗ x ๓.๙๕ = ๒.๗๖๕
ผู้ร่วมโครงการคนท่ี ๒ สัดส่วนภาระงานร้อยละ ๓๐ คะแนนท่ีได้ = ๐.๓ x ๓.๙๕ = ๑.๑๘๕

คิดได้จากสูตร ดังน้ี
 โครงการ =           X                                              คะแนน
เช่น โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายทีจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
       รายได้หลังเข้าคณะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ผู้ร่วมโครงการจ านวน ๒ คน
 โครงการ =          X                     =  ๐.๙๘๘  คะแนน

หมายเหตุ กรณีมีผู้ร่วมโครงการมากกว่า  ๑ คน ให้แบ่งคะแนนตามสัดส่วนภาระงาน เช่น
ผู้ร่วมโครงการคนท่ี ๑ สัดส่วนภาระงานร้อยละ ๗๐ คะแนนท่ีได้ = ๐.๗ x ๐.๙๘๘ = ๐.๖๙๒
ผู้ร่วมโครงการคนท่ี ๒ สัดส่วนภาระงานร้อยละ ๓๐ คะแนนท่ีได้ = ๐.๓ x ๐.๙๘๘ = ๐.๒๙๖

๑

๘๐
รำยไดท้ีเ่หลอืเขำ้คณะ(บำท)

๑

๘๐
๑๐๐,๐๐๐

๑

๓๒๐
รำยไดท้ีเ่หลอืเขำ้คณะ(บำท)

๑

๓๒๐
๑๐๐,๐๐๐



องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน (คิดเป็น ๗๐ % ของคะแนนประเมิน)

ข้อตกลง/เกณฑ์การประเมิน
ปริมาณและคุณภาพ

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มต าแหน่งสายวิชาการ (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)

คะแนน อาจารย์ (อ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) ศาสตราจารย์ (ศ.)

๔. งานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษและอ่ืน ๆ
(ไม่นับรวมงานท่ีต้องปฎิบัตืงานตามต าแหน่ง 
เช่น ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาฯ 
ประธานสภาอาจารย์ ผู้บริหารศูนย์ Sci 
Park/ITAP)

*ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของคะแนนท้ังหมด *ไม่เกินร้อยละ  ๓๐ ของคะแนนท้ังหมด *ไม่เกินร้อยละ  ๓๐ ของคะแนนท้ังหมด *ไม่เกินร้อยละ  ๓๐ ของคะแนนท้ังหมด

๔.๑ เป็นประธานหลักสูตร ๑๐

๔.๒ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๕

๔.๓ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษา ๒.๕

๔.๔ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกงาน ๒.๕

๔.๕ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาชุมนุมหรือชมรมของ
นักศึกษา /ชมรม

๒.๕

๔.๖ เป็นอาจารย์ท่ีสนับสนุนและพานักศึกษาเข้า
ร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล /การแข่งขัน

๒.๕

๔.๗ อาจารย์ท่ีจัดท าโครงการ กิจกรรมนักศึกษา
รูปแบบใหม่ท่ีสร้างทักษะการเรียนรู้ /กิจกรรม

๒.๕

๔.๘ เป็นกรรมการ/คณะท างานกิจกรรมของคณะ
 หรือ มหาวิทยาลัย ท่ีมีระยะเวลารับผิดชอบ
ต่อเน่ืองหลายเดือน /กิจกรรม

๒.๕

๔.๙ เป็นกรรมการ/คณะท างานกิจกรรมของคณะ
 หรือ มหาวิทยาลัย ท่ีเป็นงานเฉพาะท่ีมี
ระยะเวลารับผิดชอบไม่ต่อเน่ือง หรือใช้เวลาไม่
เกิน ๑ เดือน /กิจกรรม
เช่น กรรมการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ สอบ
ป้องกัน กิจกรรมวันรับปริญญา กิจกรรมวัน 
EnTech Day เป็นต้น

๐.๕

๔.๑๐ งานท่ีได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ ท่ีมี
ระยะเวลารับผิดชอบต่อเน่ืองหลายเดือน /งาน

๒.๕



องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน (คิดเป็น ๗๐ % ของคะแนนประเมิน)

ข้อตกลง/เกณฑ์การประเมิน
ปริมาณและคุณภาพ

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มต าแหน่งสายวิชาการ (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)

คะแนน อาจารย์ (อ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) ศาสตราจารย์ (ศ.)

๔.๑๑ งานท่ีได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ เป็น
งานเฉพาะท่ีมีระยะเวลารับผิดชอบไม่ต่อเน่ือง 
หรือใช้เวลาไม่เกิน ๑ เดือน /งาน

๐.๕

4.12  เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

2.5

รวมคะแนน ๔. งานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษและ
อ่ืน ๆ

รวมคะแนน ท้ัง ๔ หมวด

16-09-65


