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องค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงานจากผลการปฏิบัติงานตามภาระงานขั้นต่า่  
สัดส่วนร้อยละ 40  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ส่าหรับผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 4 และ 6 (ประธานสาขาวิชา / พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)  
กลุ่มเน้นสอน 

(1) (2) คะแนนประเมิน (3) 
กิจกรรม/โครงการ/

งาน 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน 3.00  5.00 น้้าหนัก 

(ความสา้คัญ/ความ
ยากง่ายของงาน) 

1.ภาระงานสอน มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45 ของภาระงาน
ขั้นต ้า(ไม่น้อยกว่า 567 
ชั วโมงต่อปีการศึกษา) 

 * 1,000 45-90 

2. ภาระงานวิจยัและ
งานวชิาการอื น 

มีภาระงานวิจัยและวิชาการ
อื นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของภาระงานขัน้ต ้า (ไม่
น้อยกว่า 126 ชั วโมงต่อปี
การศึกษา) 

 * 130 10-55 

3. ภาระงานบริการ
วิชาการ ทา้นบุ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
งานพฒันานสิิต และ
ภาระงานอื น ๆ 

มีภาระงานบริการวชิาการ
ท้านบุ้ารุงศิลปวฒันธรรม 
งานพฒันานสิิต และภาระ
งานอื นๆ รวมกนั ร้อยละ 0-
45 ของภาระงานขั้นต า้ 
(ระหว่าง 0-567 ชั วโมงต่อ
ปีการศึกษา) 

 * 300 0-45 

รวมจ้านวนชั วโมงต่อปีการศึกษา 1,260 ชม. ต่อ
ปีการศึกษา 

 1,430 ชั วโมง
ต่อปีการศึกษา 

 

  ภาระงานสอน
ต้องไม่น้อยกว่า 
567 ชม.ต่อปี
การศึกษา 
ภาระงานวิจัย
และงาน
วิชาการอื นต้อง
ไม่น้อยกว่า 
126 ชม.ต่อปี
การศึกษา 

 ภาระงานสอน
ต้องไม่น้อยกว่า 
567 ชม.ต่อปี
การศึกษา 
ภาระงานวิจัย
และงาน
วิชาการอื นต้อง
ไม่น้อยกว่า 
126 ชม.ต่อปี
การศึกษา 

 

*จ้านวนภาระงานในช่วงนี้ใช้วิธคีิดคะแนนโดยเทียบบัญญัตไิตรยางค์ (ขอบบน = 5.00) 
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องค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงานจากผลการปฏิบัติงานตามภาระงานขั้นต่า่  
สัดส่วนร้อยละ 40  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ส่าหรับผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 4 และ 6 (ประธานสาขาวิชา / พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)  
กลุ่มเน้นการวิจัย 

(1) (2) คะแนนประเมิน (3) 
กิจกรรม/

โครงการ/งาน 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน 3.00  5.00 น้้าหนัก 

(ความสา้คัญ/ความ
ยากง่ายของงาน) 

1.ภาระงานสอน มีภาระงานสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 ของภาระ
งานขั้นต ้า(ไม่น้อยกว่า 
189 ชั วโมงต่อปี
การศึกษา) 

 *  15-55 

2. ภาระงานวิจยั
และงานวิชาการ
อื น 

มีภาระงานวิจัยและ
วิชาการอื นไม่นอ้ยกวาร้อย
ละ 45 ของภาระงานขั้น
ต ้า (ไมน่้อยกว่า 567 
ชั วโมงต่อปีการศึกษา) 

 *  45-85 

3. ภาระงาน
บริการวิชาการ 
ท้านบุ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
งานพฒันานสิิต 
และภาระงานอื น 
ๆ 

มีภาระงานบริการวชิาการ
ท้านบุ้ารุงศิลปวฒันธรรม 
งานพฒันานสิิต และภาระ
งานอื นๆ รวมกนั ร้อยละ 
0-40 ของภาระงานขั้นต ้า 
(ระหว่าง 0-504 ชั วโมงต่อ
ปีการศึกษา) 

 *  0-40 

รวมจ้านวนชั วโมงต่อปีการศึกษา 1,260 ชม. 
ต่อปี
การศึกษา 

 1,430 ชั วโมง
ต่อปี

การศึกษา 

 

  ภาระงาน
สอนต้องไม่
น้อยกว่า 
189 ชม.ต่อ
ปกีารศึกษา 
ภาระ
งานวิจยัและ
งานวชิาการ
อื นต้องไม่

 ภาระงาน
สอนต้องไม่
น้อยกว่า 189 
ชม.ต่อปี
การศึกษา 
ภาระงานวิจัย
และงาน
วิชาการอื น
ต้องไม่น้อย
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(1) (2) คะแนนประเมิน (3) 
กิจกรรม/

โครงการ/งาน 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน 3.00  5.00 น้้าหนัก 

(ความสา้คัญ/ความ
ยากง่ายของงาน) 

น้อยกว่า 
567 ชม.ต่อ
ปีการศึกษา 

กว่า 567 ชม.
ต่อปี
การศึกษา 

*จ้านวนภาระงานในช่วงนี้ใช้วิธคีิดคะแนนโดยเทียบบัญญัตไิตรียางค์ (ขอบบน = 5.00) 
**ยังไม่มีการก้าหนดเกณฑ์เนื องจากไม่มีบุคลากรเลือก กลุ่มเน้นวิจัย 

 
***กรณีมีผลการปฏิบัตงิานภาพรวมต ้ากว่ามาตรฐานภาระงานขัน้ต ้า ไม่เกินร้อยละ 10 ให้ได้รับผลคะแนนการประเมนิ
ในส่วนนี้เท่ากับ 24 คะแนน (จาก 40 คะแนน) 
***กรณีมีผลการปฏิบัตงิานภาพรวมต ้ากว่ามาตรฐานภาระงานขัน้ต ้า ระหว่างร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ให้ได้รับ
ผลคะแนนการประเมนิในส่วนนีเ้ท่ากับ 20 คะแนน (จาก 40 คะแนน) 
***กรณีมีผลการปฏิบัตงิานภาพรวมต ้ากว่ามาตรฐานภาระงานขัน้ต ้า มากกว่าร้อยละ 20 ให้ได้รับผลคะแนนการ
ประเมินในส่วนนี้เทา่กับ 16 คะแนน (จาก 40 คะแนน) 
เกณฑ์การพิจารณาผลงานที่น่ามาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตามองค์ประกอบที่ 1 มีดังนี้ 

1. ผลงานที นับได้จะต้องน้าไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจ้าปี
การศึกษา 2565 โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินถือเป็นที สิ้นสุด 

2. ผลงานที ท้าร่วมบุคคลอื นทุกประเภทคิดตามสัดส่วนภาระงาน 
3. จะต้องระบุข้อความ “คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาทักษิณ” ในผลงานทุกชิ้น 
4. บุคลากรที ต้องการส่งผลงานซึ งจะต้องผ่านความเห็นชอบ/รับรอง จากคณะกรรมการประจ้าคณะฯ เช่น 

ข้อเสนอโครงการวิจัยที ใช้ทุนส่วนตัว เอกสารประกอบการสอน เอกสารค้าสอน งานแปลต้ารา หรือ หนังสือ 
ต้ารา หนังสือ หนังสือเล่ม (Book chapter) ฯลฯ โดยจัดส่งที คุณวาสนา มรรคคงคา ภายในวันที  12 
พฤษภาคม 2566 

5. เอกสารและผลงานทั้งหมดคณะกรรมการประเมินฯ จะพิจารณาเฉพาะที น้าส่งมายังคณะฯ ตามก้าหนดการ 
เท่านั้น 

ทั้งนี้ หากไม่ผ่านมาตรฐานภาระงานขั้นต ้าตามที ก้าหนด (ไม่ผ่านภาระมาตรฐานภาระงานขั้นต ้ารวม 1,260 ชั วโมงต่อปี
การศึกษาหรือไม่ผ่านสัดส่วนภาระงานแต่ละด้าน) จะมีผลดังนี้ 

1. การเพิ มเงินเดือนจะได้รับการเพิ มเงินเดือน ไม่เกินร้อยละ 50 ของการเพิ มเงินเดือนที มหาวิทยาลัยจัดสรร
ให้กับคณะ 

2. ไม่สามารถเบิกค่าสอนเกินได้ ตามประกาศ กบม. เรื อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้น
ต ้าของคณาจารย์ประจ้า พ.ศ. 2561 

3. ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษส้าหรับผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ตามประกาศ 
กนบ. เรื อง ก้าหนดอัตราเงินประจ้าต้าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษส้าหรับผู้มีเงินประจ้าต้าแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ.2563 
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องค์ประกอบที่ 2 ผลการประเมินคณะฯ และการมอบหมายภาระงานตามค่ารับรองการปฏบิัติงาน (ร้อยละ 40) 
 เกณฑ์การพิจารณาผลงานที น้ามาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตามองค์ประกอบที  2 มีดังนี ้
      1.  ผลงานที นับได้จะต้องน้าไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2565 โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินถือ
เป็นที สิ้นสุด 
      2. จะต้องระบุข้อความ “คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ” หรือ “มหาวิทยาลัยทักษิณ” ในผลงานทุกชิ้น 
      3. เอกสารและผลงานทั้งหมดคณะกรรมการประเมินฯ จะพิจารณาเฉพาะที น้าส่งมายังคณะฯ ตามก้าหนดเท่านั้น 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

1 เป็นอาจารย์ที ปรึกษางานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมการ
จัดการและสังคม ได้แก่ แผนธุรกิจ แผนการตลาด โครงงาน 
สื อวิดิโอ   

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ในประเทศ 0.5 ต่อ ผลงาน - ใบสมัครที ระบุอาจารย์ที ปรึกษา 
- หลักฐานอื น ๆ ที แสดงให้เห็นว่า
เป็นอาจารย์ที ปรึกษา 

2 เป็นอาจารย์ที ปรึกษาผลงานวชิาการ ได้แก่บทความวิจัย 
และบทความวิชาการของนิสติที ได้รับการเผยแพร่ใน 
Proceeding full paper ในการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ในประเทศ 2 ต่อ ผลงาน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
Proceeding full paper 

3 การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติที นิสิตเปน็ผู้
น้าเสนอผลงาน และจะต้องเปน็การประชุมวชิาการที จัดโดย
หน่วยงานภายนอกที มีความร่วมมือ (ส่วนเพิ ม) 
 **หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ในประเทศ 1 ต่อ อาจารย์ที 
ปรึกษา 

บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
Proceeding full paper 

4 เป็นอาจารย์ที ปรึกษาผลงานนิสติที ได้รับรางวัลระดบั
มหาวิทยาลยั (ส่วนเพิ ม)  

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ในประเทศ 1ต่อ ผลงาน - ใบสมัครที ระบุอาจารย์ที ปรึกษา
หรือเกียรติบัตร  
- หลักฐานอื น ๆ ที แสดงให้เห็นว่า
เป็นอาจารย์ที ปรึกษา 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

4 เป็นอาจารย์ที ปรึกษาผลงานนิสติที ได้รับรางวัลระดบัจังหวัด 
หรือภูมิภาค (ส่วนเพิ ม)  

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ในประเทศ 1.5ต่อ ผลงาน - ใบสมัครที ระบุอาจารย์ที ปรึกษา
หรือเกียรติบัตร  
- หลักฐานอื น ๆ ที แสดงให้เห็นว่า
เป็นอาจารย์ที ปรึกษา 

5 เป็นอาจารย์ที ปรึกษาผลงานนิสติที ได้รับรางวัลระดบัชาติ 
(ส่วนเพิ ม)  

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ในประเทศ 2 ต่อ ผลงาน - ใบสมัครที ระบุอาจารย์ที ปรึกษา 
หรือ 
- บทความวิจยั บทความวิชาการ 
และ  
- ภาพถ่าย หรือ  เกียรติบัตร   
- หลักฐานอื น ๆ ที แสดงให้เห็นว่า
เป็นอาจารย์ที ปรึกษา 

6 เป็นอาจารย์ที ปรึกษาบทความของนิสิตที ได้รับการเผยแพร่
ในที ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ต่างประเทศ 4 ต่อ ผลงาน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
Proceeding full paper 

7 การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที นิสิตเปน็ผู้
น้าเสนอผลงาน และจะต้องเปน็การประชุมวชิาการที จัดโดย
หน่วยงานภายนอกที ความร่วมมือ  
(ส่วนเพิ ม) 
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ต่างประเทศ 2 ต่อ อาจารย์ที 
ปรึกษา 

บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
Proceeding full paper 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

8 เป็นอาจารย์ที ปรึกษาผลงานนิสติที ได้รับรางวัลระดบั
นานาชาติ  (ส่วนเพิ ม) 

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ต่างประเทศ 4 ต่อ ผลงาน - ใบสมัครที ระบุอาจารย์ที ปรึกษา 
หรือ 
- บทความวิจยั บทความวิชาการ 
และ  
- ภาพถ่าย หรือ เกียรติบัตร   

9 มีบทความวิจยัหรือบทความวิชาการที ได้รบัการเผยแพร่ใน 
Proceeding full paper ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ   

คิดตามสัดสว่น อาจารย ์ ในประเทศ 2 ต่อ ผลงาน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
Proceeding full paper  และ 
แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วม
ของผลงาน 

10 มีบทความวิจยัหรือบทความวิชาการที ได้รบัการเผยแพร่ใน 
Proceeding full paper ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
โดยเป็นการประชุมทางวชิาการที จัดโดยหน่วยงานภายนอก
ที มีความร่วมมือ (ส่วนเพิ ม)  
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ. 

คิดตามสัดสว่น อาจารย ์ ในประเทศ 2 ต่อ คน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
Proceeding full paper  และ 
แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วม
ของผลงาน 

11 อาจารย์ได้รับรางวัลจากการนา้เสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดบัชาติ และงานอื นๆ ที ก่อให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมตามยุทธศาสตร์คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ตามดลุย
พินิจของคณะกรรมการ (ส่วนเพิ ม) 

- อาจารย ์ ในประเทศ 2 ต่อ คน บทความวิจยัหรือบทความ
วิชาการ และ ภาพถ่าย หรือ
เกียรติบัตร   

12 มีบทความวิจยัหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ในระดบัชาติ 
TCI 2 และเป็นผลงานร่วมกับนสิิต  

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ในประเทศ 3 ต่อ ผลงาน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
วารสาร TCI กลุ่ม 2 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

13 มีบทความวิจยัหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ในระดบัชาติ 
TCI 2 และไม่เป็นผลงานร่วมกับนิสิต  

คิดตามสัดสว่น อาจารย ์ ในประเทศ 3 ต่อ ผลงาน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
วารสาร TCI กลุ่ม 2 และแบบ
แสดงสัดสว่นการมีสว่นร่วมของ
ผลงาน 

14 มีบทความวิจยัหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ในระดบัชาติ 
TCI 1 และเป็นผลงานร่วมกับนสิิต 

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ในประเทศ 4 ต่อ ผลงาน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
วารสาร TCI กลุ่ม 1 

15 มีบทความวิจยัหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ในระดบัชาติ 
TCI 1 และไม่เป็นผลงานร่วมกับนิสิต  

คิดตามสัดสว่น อาจารย ์ ในประเทศ 4 ต่อ ผลงาน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
วารสาร TCI กลุ่ม 1 และแบบ
แสดงสัดสว่นการมีสว่นร่วมของ
ผลงาน 

16 มีบทความวิจยัหรือบทความวิชาการที ได้รบัการเผยแพร่ใน 
Proceeding full paper ในการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ   

คิดตามสัดสว่น อาจารย ์ ต่างประเทศ 4 ต่อ ผลงาน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
Proceeding full paper และ
แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วม
ของผลงาน 

17 มีบทความวิจยัหรือบทความวิชาการที ได้รบัการเผยแพร่ใน 
Proceeding full paper ในการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ โดยเป็นการประชุมทางวิชาการที จัดโดย
หน่วยงานภายนอกที มีความร่วมมือ (ส่วนเพิ ม)  
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ. 

คิดตามสัดสว่น อาจารย ์ ต่างประเทศ 3 ต่อ คน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
Proceeding full paper และ
แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วม
ของผลงาน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

18 อาจารย์ได้รับรางวัลจากการนา้เสนอผลงานในการประชุม
ระดับนานาชาติ และงานอื นๆ ที ก่อให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมตามยุทธศาสตร์คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ตามดลุย
พินิจของคณะกรรมการ (ส่วนเพิ ม)  

- อาจารย ์ ต่างประเทศ 4 ต่อ คน บทความวิจยัหรือบทความ
วิชาการ และ ภาพถ่ายหรือเกียรติ
บัตร   

19 มีการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ วารสาร
นานาชาติที ปรากฏในฐาน กพอ  

คิดตามสัดสว่น อาจารย ์ ต่างประเทศ 9 ต่อ ผลงาน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
วารสารนานาชาติและแบบแสดง
สัดส่วนการมีส่วนร่วมของผลงาน 

20 มีการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ วารสาร
นานาชาติที ปรากฏในฐาน กพอ และเป็นผลงานร่วมกับนิสิต  

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ต่างประเทศ 7 ต่อ ผลงาน บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพิมพ์ใน 
วารสารนานาชาต ิ

21 มีการตีพิมพ์บทความวิจัยในมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
วารสารคณะฯ(ไม่อยู่ในฐานTCI) และเป็นผลงานร่วมกับ
นิสิต  

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ในประเทศ 1 ต่อผลงาน บทความที ตีพิมพ์ในวารสาร
เครือข่าย 

22 มีการตีพิมพ์บทความวิจัยในมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
วารสารคณะฯ (ไม่อยู่ในฐานTCI) ไม่เป็นผลงานร่วมกับนิสิต  

คิดตามสัดสว่น อาจารย ์ ในประเทศ 1 ต่อผลงาน บทความที ตีพิมพ์ในวารสาร
เครือข่าย และแบบแสดงสัดส่วน
การมีส่วนร่วมของผลงาน 

23 มีผลงานตีพิมพท์ี ได้รับการอ้างอิง ระดับชาติ  
 **มีการอ้างอิงในปีการศึกษา 2565 และ ผลงาน 1 เรื อง 
นับได้  1 คร้ัง** 

คิดตามสัดสว่น อาจารย ์ ในประเทศ 2 ต่อ ผลงาน - บทความที น้าไปอ้างอิง และ 
- บทความของบุคลากร และ 
- แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนรว่ม
ของผลงาน 



9 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

24 มีผลงานตีพิมพท์ี ได้รับการอ้างอิง ระดับนานาชาติ  
 **มีการอ้างอิงในปีการศึกษา 2565 และ ผลงาน 1 เรื อง 
นับได้  1 คร้ัง** 

คิดตามสัดสว่น อาจารย ์ ต่างประเทศ 3 ต่อ ผลงาน - บทความที น้าไปอ้างอิง และ 
- บทความของบุคลากร และ 
- แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนรว่ม
ของผลงาน 

25 มีหนังสือรับรองการน้าผลงานวจิัยที น้าไปใช้ประโยชน์ 
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(เชิงสังคม) ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลยั 
**มีการนา้ไปใช้ประโยชน์ในปีการศึกษา 2565 และ ผลงาน 
1 เรื อง นับได้  1 คร้ัง** 

คิดตามสัดสว่น อาจารย ์ ในประเทศ 2 ต่อ ผลงาน หนังสือรับรองการใช้ประโยชนล์ง
นามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย และแบบ
แสดงสัดสว่นการมีสว่นร่วมของ
ผลงาน 

26 ได้รับทนุวิจัยจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลยั (ไมน่ับทุน
ส่วนตัว) 

คิดตามสัดสว่น
ผู้วิจัย 

อาจารย ์ ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

กรณีมากกว่า
หรือเท่ากับ 

500,000 บาท 
เท่ากับ 10 กรณี

น้อยกว่า 
500,000 บาท 

คิดเทียบ
บัญญัติไตรยางค ์

- สัญญารับทุนวิจัย และ 
- แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนรว่ม
ของทุนวิจัย 

27 มีโครงการบริการวิชาการหรือการท้านบุ้ารุงศลิปวฒันธรรม
ที ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ (เป็น
การจัดให้กับบุคคลภายนอก) 

- อาจารย ์ ในประเทศ 2 ต่อ โครงการ รายงานโครงการบริการวชิาการ/
รายงานโครงการทา้นบุ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

28 เป็นที ปรึกษาผลงานนิสติในการบริการวิชาการหรือการท้านุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรมที ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ในประเทศ 0.5 ต่อ ผลงาน หนังสือรับรองการใช้ประโยชนล์ง
นามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย และแบบ
แสดงสัดสว่นการมีสว่นร่วมของ
ผลงาน 

29 มีโครงการบริการวิชาการหรือการท้านบุ้ารุงศลิปวฒันธรรม
ที ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการและ
สร้างรายได ้

คิดตามสัดสว่นผู้
ด้าเนินโครงการ 

อาจารย ์ ในประเทศ กรณีมากกว่า
หรือเท่ากับ 

500,000 บาท 
เท่ากับ 10 กรณี

น้อยกว่า 
500,000 บาท 

คิดเทียบ
บัญญัติไตรยางค ์

- หนังสือรับทุนหรือสัญญาว่าจา้ง  
และ 
- รายงานโครงการบริการ
วิชาการ/ท้านุบา้รุงศิลปวฒันธรรม 
และ 
- แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนรว่ม
ของการบริการวิชาการ/ทา้นบุ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

30 มีจ้านวนสนิค้าหรือบริการในพืน้ที ที ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ ม
จากการบริการวิชาการ/วิจัย 

คิดตามสัดสว่น  อาจารย ์ ในประเทศ 3 ต่อ สินค้าหรือ
บริการ 

- แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสนิค้า
หรือบริการที สร้างมูลค่าเพิ ม 

31 การปฏิบัติงานวิจยัของนิสิตที ร่วมกับหน่วยงานภายนอกใน
ประเทศที มีความร่วมมือ   
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ในประเทศ 3 ต่อ คน - หนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นทีมวิจยั 
และ 
- รายงานการร่วมกิจกรรมวิจัย 

32 การปฏิบัติงานวิจยัของนิสิตที ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ต่างประเทศที มีความร่วมมือ   

คิดตามสัดสว่น
อาจารย์ที ปรึกษา 

นิสิต ต่างประเทศ 4 ต่อ คน - หนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นทีมวิจยั 
และ 
- รายงานการร่วมกิจกรรมวิจัย 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

33 การแลกเปลี ยนบุคลากรกับหนว่ยงานภายนอกทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนภายในประเทศ เช่น การเชิญเปน็
อาจารย์ผู้สอน เป็นวิทยากรฝึกอบรมทางวิชาการ วิทยากร
บรรยายพิเศษ หรือหน่วยงานภายนอกเชิญบุคลากร
มหาวิทยาลยัไปสอน เปน็วิทยากร ฝึกอบรมทางวิชาการ 
หรือเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหน่วยงานนัน้ ๆ   
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- อาจารย ์ ในประเทศ 2 ต่อ ครั้ง หนังสือเชิญเป็นอาจารย์ผูส้อน/
วิทยากร  

34 การแลกเปลี ยนบุคลากรกับหนว่ยงานภายนอกทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนต่างประเทศ เช่น การเชิญเป็นอาจารย์
ผู้สอน เป็นวิทยากรฝึกอบรมทางวิชาการ วิทยากรบรรยาย
พิเศษ หรือหน่วยงานภายนอกเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยไป
สอน เป็นวิทยากร ฝึกอบรมทางวิชาการ หรือเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ ในหน่วยงานนั้น ๆ  
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- อาจารย ์ ต่างประเทศ 3 ต่อ ครั้ง หนังสือเชิญเป็นอาจารย์ผูส้อน/
วิทยากร  

35 การแลกเปลี ยนบุคลากรกับหนว่ยงานภายนอกทางด้านวิจัย 
หมายถึง การแลกเปลี ยนบุคลากรเพื อมาปฏิบัติงานวิจัย
ร่วมกัน หรือ มีโครงการวิจัยที มีการด้าเนินงานร่วมกัน   

- อาจารย ์ ในประเทศ 3 ต่อ โครงการ - หนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นทีมวิจยั 
และ 
- รายงานการร่วมกิจกรรมวิจัย 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

36 การแลกเปลี ยนบุคลากรกับหนว่ยงานภายนอกทางด้านวิจัย 
หมายถึง การแลกเปลี ยนบุคลากรเพื อมาปฏิบัติงานวิจัย
ร่วมกัน หรือ มีโครงการวิจัยที มีการด้าเนินงานร่วมกัน   
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- อาจารย ์ ต่างประเทศ 4 ต่อ โครงการ - หนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นทีมวิจยั 
และ 
- รายงานการร่วมกิจกรรมวิจัย 

37 เป็นที ปรึกษา/มีการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี ยนความรู้สู่
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (การเป็นวิทยากรไปถา่ยทอด/
แลกเปลี ยนความรู้เพื อพัฒนาสนิค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 
2565) *นับได้ 1 คร้ังต่อคน 

- อาจารย ์ ในประเทศ 4 ต่อ คน - หนังสือเชิญเป็นที ปรึกษา  หรือ 
- หนังสือเชิญเป็นวทิยากรร่วม
แลกเปลี ยนเรียนรู้ หรือ 
- รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี ยนความรู้กับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม 

38 อาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิการเป็นนักวิจัยดีเดน่ 
นักวิจัยเชี ยวชาญ นักวิชาการดีเด่น ระดับชาติ ตามดลุย
พินิจของคณะกรรมการ 

- อาจารย ์ ในประเทศ 6 ต่อ คน ภาพถ่าย หรือ เกียรติบัตร 

39 อาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิการเป็นนักวิจัยดีเดน่ 
นักวิจัยเชี ยวชาญ นักวิชาการดีเด่น ระดับนานาชาติ ตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

- อาจารย ์ ต่างประเทศ 10 ต่อ คน ภาพถ่าย หรือ  เกียรติบัตร 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

40 งานอื นๆ ที ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์
คณะฯ และมหาวทิยาลัย ตามดลุพินิจของคณะกรรมการ 
เช่น อาจารย์ตัวอยา่งดา้นการเรียนการสอนระดบัส่วนงาน 
บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัยระดับส่วนงาน  บุคลากร
ตัวอย่างด้านการบริการวชิาการระดับส่วนงาน 

- อาจารย ์ ในประเทศ 2 ต่อ คน ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร
ตัวอย่าง 

41 งานอื นๆ ที ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์
คณะฯ และมหาวทิยาลัย ตามดลุพินิจของคณะกรรมการ 
เช่น ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียน
การสอนระดับมหาวทิยาลัย บุคลากรตัวอย่างดา้นการวิจยั
ระดับมหาวิทยาลัย บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการ
วิชาการระดบัมหาวิทยาลัย 

- อาจารย ์ ในประเทศ 4 ต่อ คน ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร
ตัวอย่าง 

42 เป็นบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.
ทักษิณ 

- อาจารย ์ ในประเทศ 3 ค้าสั งแต่งตัง้บรรณาธิการ 

43 เป็นประธานหลักสตูร - อาจารย ์ ในประเทศ 3 ค้าสั งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

44 เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพด้านการเรียนการสอน
ตามแนวทางการสง่เสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand Professional 
Standard Framework: Thailand PSF) 

- อาจารย ์ ในประเทศ 2 ต่อคน หนังสือขออนุญาตเข้ารับการ
พัฒนาตนเอง 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

45 การจัดประชุมวชิาการระดับชาติร่วมกัน หมายถึง การจัด
ประชุมวชิาการร่วมกับหนว่ยงานภายนอกที มีความร่วมมือ 
โดยเป็นเจ้าภาพหลักหรือเจ้าภาพร่วม (Host หรือ Cohost) 
การประชุมวชิาการอาจจัดในรปูแบบของ Conference, 
Symposium, Joint Seminar หรือ Workshop  
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- อาจารย ์ ในประเทศ 3 ต่อ ประธาน 
2 ต่อ กรรมการ 

ภาพถ่าย รายงานโครงการ 

46 การจัดประชุมวชิาการระดับนานาชาติร่วมกัน หมายถึง การ
จัดประชุมวชิาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกที มีความ
ร่วมมือ โดยเป็นเจ้าภาพหลักหรอืเจ้าภาพร่วม (Host หรือ 
Cohost) การประชุมวชิาการอาจจัดในรูปแบบของ 
Conference, Symposium, Joint Seminar หรือ 
Workshop  
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- อาจารย ์ ต่างประเทศ 4 ต่อ ประธาน 
3 ต่อ กรรมการ 

ภาพถ่าย รายงานโครงการ 

47 เป็นคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์พฒันากา้ลังคนระดับคณะฯ คิดสัดส่วนตาม
ระยะเวลาปฏิบัติ
หน้าที  

อาจารย ์ ในประเทศ 3 ต่อ หัวหน้า 
2 ต่อ กรรมการ 

ค้าสั งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดตัง้
ศูนย์ฯ 

48 เป็นหัวหน้าศูนยว์ิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวตักรรม
สังคม 

- อาจารย ์ ในประเทศ 3 ค้าสั งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์วิจัยฯ 

49 เป็นสมาชิกศูนย์วิจยัเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวตักรรม
สังคม 

- อาจารย ์ ในประเทศ 2 ค้าสั งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ศูนย์วิจัยฯ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

50 ได้รับการแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหนง่ทางวชิาการ ในปีการศึกษา 
2565 

  อาจารย ์ ในประเทศ 3 หนังสือ/ค้าสั งแต่งตั้งให้ด้ารง
ต้าแหน่งทางวิชาการ 

* การให้คะแนนข้อ49-63 เป็นการให้คะแนนภาพหลักสูตร โดยคิดให้กบัอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ตามค่ารับรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

51 คะแนน AUN QA - หลักสูตร ในประเทศ คิดเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ 
3.125 เท่ากับ 
10 คะแนน 

ผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมิน AUN  

52 คะแนน AUN QA 2 หลักสูตร (หลักสูตร MBA DBA) - หลักสูตร ในประเทศ เพิ ม 5 คะแนน ผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมิน AUN  

53 หลักสูตรที เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House/กิจกรรม
ร่วมกับลูกค้ากลุ่มอื น (ไม่นบั Roadshow) 
**การเข้าร่วมโครงการที มหาวิทยาลัย /คณะฯ เป็นผู้จัด
(หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม) 

- หลักสูตร ในประเทศ 2 ต่อกิจกรรม -ภาพกิจกรรม และ  
-ค้าสั ง 

54 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรม Open House/กิจกรรมร่วมกับ
ลูกค้ากลุ่มอื น (ไมน่ับ Roadshow) 

- หลักสูตร ในประเทศ 3 ต่อ กิจกรรม รายงานโครงการ 

55 หลักสูตรมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก ในปีการศึกษา 2565 

- หลักสูตร ในประเทศ 2 ต่อ MOU บันทึกความร่วมมือ  

56 หลักสูตรมีการด้าเนินกิจกรรมที เป็นไปตามเงื อนไขที ก้าหนด
ในเอกสารหรือบันทึกข้อตกลงใน MOUที คณะฯ/
มหาวิทยาลยั มีความร่วมมือ (กจิกรรมพัฒนานสิิต) 
**ไม่นับซ้่ากับข้อ  3 10 30 32 34 55 57 และ 58 

- หลักสูตร ในประเทศ  1 ต่อ กิจกรรม รายงานโครงการ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

57 หลักสูตรมีการด้าเนินกิจกรรมที เป็นไปตามเงื อนไขที ก้าหนด
ในเอกสารหรือบันทึกข้อตกลงใน MOUที คณะฯ/
มหาวิทยาลยั มีความร่วมมือ (กจิกรรมพัฒนานสิิต) 
**ไม่นับซ้่ากับข้อ 7 17  31 33 35  56  และ 59 

- หลักสูตร ต่างประเทศ  2 ต่อ กิจกรรม รายงานโครงการ 

58 การแลกเปลี ยนนิสิตแบบโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) 
หรือ แบบเข้าร่วมเรียน (Sit-in) โดยการแลกเปลี ยนนสิิต
จะต้องลงทะเบียนเรียนอยา่งน้อย 1 รายวิชา   
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- หลักสูตร ในประเทศ 2 - เอกสารการลงทะเบียนเรียนของ
นิสิตจากระบบทะเบียน
มหาวิทยาลยั 

59 การแลกเปลี ยนนิสิตแบบโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) 
หรือ แบบเข้าร่วมเรียน (Sit-in) โดยการแลกเปลี ยนนสิิต
จะต้องลงทะเบียนเรียนอยา่งน้อย 1 รายวิชา   
 **หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- หลักสูตร ต่างประเทศ 3 - เอกสารการลงทะเบียนเรียนของ
นิสิตจากระบบทะเบียน
มหาวิทยาลยั 

60 มีนิสิตเข้ารับการฝึกอบรมทางวชิาการ (Academic 
Training)  หรือ ลงทะเบียนใน Non degree program ซึ ง
เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะความช้านาญเฉพาะดา้น และ
เจตคต ิ
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- หลักสูตร ในประเทศ 2 - เอกสารการลงทะเบียนเรียนของ
นิสิตจากระบบทะเบียน
มหาวิทยาลยั 



17 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน การคิดสัดส่วน 
เจ้าของ
ผลงาน 

ประเภท คะแนน หลักฐาน 

61 การฝึกสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภายในประเทศ ที มีการด้าเนินการร่วมกับหนว่ยงาน
ภายนอกที มีความร่วมมือ 
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- หลักสูตร ในประเทศ 1 ต่อ ค้าสั ง
แต่งตั้งกรรมการ

นิเทศ 

ค้าสั งแต่งตัง้กรรมการนิเทศ 

62 การฝึกสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพต่างประเทศที มีการดา้เนนิการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกที มีความร่วมมือ 
**หมายเหตุ เป็นการดา้เนินการภายใต้ MOU ของคณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- หลักสูตร ต่างประเทศ 2 ต่อ ค้าสั ง
แต่งตั้งกรรมการ

นิเทศ 

ค้าสั งแต่งตัง้กรรมการนิเทศ 

63 มีข้อมูลบัณฑิตที สา้เร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี เปน็
ผู้ประกอบการ หรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม หรือ 
ได้รับรางวลัด้านผูป้ระกอบการ 

- หลักสูตร ในประเทศ ข้อมูลบัณฑิต 1 
ราย เท่ากับ 2  

- ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ 
- ใบทะเบียนการค้า หรือ 
-วุฒิบัตร หรือ  
- ประกาศนียบัตร 

64 มีการจัดการสอนแบบคอร์สออนไลน์ของรายวิชาที เปน็ส่วน
หนึ งของหลักสูตรประกาศนียบตัร 

- หลักสูตร ในประเทศ 5 - รายงานข้อมูลคอร์สรายวิชาที 
สอนออนไลน์  

65 มีจ้านวนผู้เรียนที มีการเทียบโอนรายวิชาในระบบคลังหน่วย
กิต ในระบบ Non-degree 

- หลักสูตร ในประเทศ 5 รายชื อจากระบบคลังหน่วยกิต 

66 มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที มีการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื อ
สร้างนวตักรรมสังคมและผูป้ระกอบการ 

- หลักสูตร ในประเทศ 5 มคอ 2 ที ได้รับการอนุมัติหลักสตูร
จากสภาวชิาการ ในปีการศึกษา 
2565 
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องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน (ร้อยละ 20) 
ส่าหรับผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 4 และ 6 

(ประธานสาขาวิชา / พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) 
    การประเมินพฤติกรรมตามค่านิยม คิดเป็น 20 คะแนน  
 ทั้งนี้สามารถนา้ผลการประเมินจากองค์ประกอบที  2 ในส่วนที เกิน 40 คะแนนมาคิดเปน็คะแนนองค์ประกอบที  3 ได ้

ค่านิยม พฤติกรรมที่แสดงออก 
 ปรับใหม ่

คะแนน  
ปรับใหม ่

มุ่งเน้นผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 

- ผลการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

คิดเทียบบัญญัตไิตรยางค์ 4 เท่ากับ 2.5 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง 
(หลักสูตร) 

คิดเทียบบัญญัตไิตรยางค์ 4 เท่ากับ 2.5 

มุ่งเน้นนวัตกรรม 
 

- การร่วมกิจกรรมแลกเปลี ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา
นวัตกรรมตามพันธกิจคณะ 
หลักฐาน  ภาพถา่ย หนังสือเชญิ  รายงานโครงการ/
กิจกรรม 
 

ผู้น้า 2 คะแนน ต่อ กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม 1 คะแนน ต่อ กิจกรรม 
 

- มีงานวิจยัที นา้ไปใชป้ระโยชนส์ร้างมูลคา่เพิ มเชิง
พาณิชย ์
หลักฐาน หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ดา้นการสร้าง
มูลค่าเพิ มเชิงพาณิชย ์
 

1 โครงการ 1  คะแนน  
(คิดคะแนนให้กับผู้ร่วมวิจยั) 

 

- มีงานวิจยัช่วยแก้ไขปัญหาสงัคม/ชุมชน (เปน็ผลงาน
ร่วมกับนิสิตสามารถนบัได้) 
หลักฐาน รายงานวิจัย 
 

1 โครงการ 1  คะแนน 
(คิดคะแนนให้กับผู้ร่วมวิจยั) 

- บริการวิชาการที ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม/ชุมชน 
หลักฐาน รายงานโครงการบริการวิชาการ 
 
- นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน หรือ 
กระบวนการทา้งาน 
หลักฐาน แบบฟอร์มอธิบายนวตักรรม 

1 โครงการ 1  คะแนน 
(คิดคะแนนให้กับผู้ร่วมดา้เนินการบริการวิชาการ) 
 
1 ชิ้น ต่อ 1 คะแนน 
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ค่านิยม พฤติกรรมที่แสดงออก 
 ปรับใหม ่

คะแนน  
ปรับใหม ่

มุ่งเน้น
ความส่าเร็จ  

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย 
เช่น การประชุม สัมมนาที จดัในระดับคณะฯ งาน
พระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมที คณะฯ ระบุ
ข้อความในเอกสารการประชุมวา่นับได้ 
หมายเหตุ รายงานพร้อมหลักฐานระบุกิจกรรมที เข้า
ร่วม วันและเวลาที เข้าร่วมกิจกรรม 
**หากติดภารกิจอื นและได้รับอนุญาตจากคณบดี 
สามารถนบัเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 

เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน  
หากต ้ากว่า 100 คิดเทียบบัญญตัิไตรยางค์ 

-  การเป็นคณะทา้งานตามภารกิจคณะฯ/
มหาวิทยาลยั ที ปฏบิัติหน้าที เกิน 3 เดือน (ยกเว้น
โครงการพัฒนานสิิต) 
 

1 คะแนน ต่อ ค้าสั ง 
 

-  หลักสูตรที มีร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเปน็ไป
ตามแผน (ปีงบประมาณ 2566 นับถึงเดือน มีนาคม 
2566) ไม่ต ้ากว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณรวมไตร
มาสที 1 และ 2 
หลักฐาน คือ รายงานการใช้จา่ยงบประมาณ 
 
-  มีการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื อขอรับการ
สนับสนนุทุนจากแหล่งทนุภายนอกมหาวิทยาลัย
ทักษิณและไมไ่ด้รับการสนบัสนนุทุน 
หลักฐานแสดงการยื นขอทุนวิจยัจากแหล่งทุน
ภายนอก ข้อเสนอโครงการวิจัยที ขอรับการสนับสนนุ 

1 คะแนน 
 
 
 
 
 
3 คะแนน 
 
 
 

สร้างประโยชนใ์ห้
สังคม 

- มีกิจกรรม/โครงการร่วมกับชุมชน ภาคธุรกิจหรือ
ภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรมสังคม หรือการเป็น
ผู้ประกอบการ (ประธาน/เลขานุการ) 
หลักฐาน คือ รายงานโครงการ   
 

กิจกรรม/โครงการ ละ 1 คะแนน 
กรรมการ 0.5 คะแนน 
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ค่านิยม พฤติกรรมที่แสดงออก 
 ปรับใหม ่

คะแนน  
ปรับใหม ่

- หลักสูตรมีการจัดกิจกรรม CSR (ประธาน/
เลขานุการ) 
หลักฐาน  ภาพถา่ย รายงานโครงการ/กิจกรรม    
 

กิจกรรม/โครงการ ละ 1 คะแนน 
กรรมการ 0.5 คะแนน 
 

- เข้าร่วมกิจกรรมเพื อสังคม/การพัฒนาชุมชน
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย หลกัฐาน  ภาพถา่ย   

กิจกรรม/โครงการ ละ 1 คะแนน 
 

จริยธรรมและ
ความโปร่งใส  

- มีการเข้าอบรมมาตรฐานทางจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์
หลักฐาน ใบเกียรติบัตร 
 
- เข้าร่วมการอบรม กฎ ระเบียบ แนวปฏบิัติงานดา้น
ต่าง ๆ /อบรมดา้น จริยธรรมและความโปร่งใส 
หลักฐาน ภาพถา่ย รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม  
 

เข้าร่วมได้คร้ังละ 1 คะแนน สูงสุดไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง 

- ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ไม่มีข้อร้องเรียนเท่ากับ 3 

 


