
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง เกณฑการประเมินผลสําเร็จของงานสวนบุคคล และการประเมินหนวยงาน 

กลุมสํานักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย

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

เพื่อใหเกณฑการประเมินผลสําเร็จของงานสวนบุคคล และการประเมนิหนวยงาน กลุมสํานักวชิา

วิทยาลยั และบัณฑติวิทยาลัย มีความเหมาะสมยิง่ขึน้ และเปนกลไกการขับเคลือ่นมหาวิทยาลยัเปนมหาวิทยาลยัชัน้นํา

แนวหนาระดับโลก ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงาน ฉบบัลงวนัท่ี ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกบัมตคิณะกรรมการบรหิารและพฒันาบคุลากร ในการประชมุ

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงใหออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง เกณฑการประเมินผล

สําเร็จของงานสวนบุคคล และการประเมินหนวยงาน กลุมสํานักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย"

ขอ ๒ ใหใชประกาศฉบับนี้ตั้งแตรอบปประเมิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ เปนตนไป

บรรดาประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง เกณฑการประเมินผลสําเร็จของงาน

สวนบุคคล การประเมินหนวยงานและดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา กลุมสํานักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิต

วิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอ ๔ เกณฑการประเมินผลสําเร็จของงานสวนบุคคล และการประเมินหนวยงาน 

กลุมสํานักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

ขอ ๕ ใหหนวยงานไดคะแนนการประเมินหนวยงาน ตามผลการประเมินหนวยงาน และ

พนักงานผูใดในหนวยงานจะไดคะแนนการประเมินหนวยงานเทาใดหรือในขอใดขึ้นอยูกับการมีสวนรวม 

ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด

คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหเปนที่สุด  



-  ๒  -

 ประกาศ ณ  วันที่   ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล และการประเมินหน่วยงาน   

กลุ่มส านักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวทิยาลัย 
 
 
 
 
 

 
1. วิธีการประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล พนักงานสายบริหารวิชาการ 

1.1 ให้พนักงานสายบริหารวิชาการ และพนักงานสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งบริหารวิชาการมีคะแนน
ภาระงานบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงาน             
สายวิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2565 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
 

1.2 คะแนนภาระงานบริหารของพนักงานสายบริหารวิชาการ และพนักงานสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่ง
บริหารวิชาการ ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคลของพนักงานที่มีสิทธิขึ้นเงินเดือน         ใน
หน่วยงาน เช่น ต าแหน่งคณบดี รองคณบดี ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยท้ังของพนักงานสายวิชาการ และพนักงาน                  
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป ส าหรับต าแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่ วยอธิการบดีให้ใช้คะแนนเฉลี่ยของ
หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน ในก ากับดูแล 
 
2. วิธีการประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล ของพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   
 วิธีการประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล ของพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1   
ตารางที่ 1  วิธีการประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล ของพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์  
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

ภาระงาน  คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. สอน  20  คะแนนการสอน = Factor ที่คิดจากผลการประเมินการสอน
เฉลี่ยโดยนักศึกษาจากทุกรายวิชา X คะแนนที่ค านวณได้จาก
ภาระงานสอน  
1) ผลการประเมินการสอนเฉลี่ยโดยนักศึกษาจากทุกรายวิชาสูง
กว่าหรือเท่ากับ 4.50 Factor = 1.0 
(2) ผลการประเมินการสอนเฉลี่ยโดยนักศึกษาจากทุกรายวิชาต่ า
กว่า 4.00 Factor = 0.7 
(3) ผลการประเมินการสอนเฉลี่ยโดยนักศึกษาจากทุกรายวิชาอยู่
ระหว่าง 4.00-4.49 แปรค่า Factor ระหว่าง 0.80-0.99 

ภาระงาน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2. วิจัยและพัฒนาผลงานทางวชิาการ  20  (1) ให้คะแนนตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย 
     วลัยลักษณ์ เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ 
     พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ 
     พ.ศ. 2565 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 1  
การประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล ร้อยละ 50 
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(2) คะแนนรวมกันไม่เกิน  20 คะแนน 

3. บริการวิชาการ ท านบุ ารุงศิลปะ 
    และวัฒนธรรม หรืองานอ่ืนๆ ที่ 
    ได้รับมอบหมาย  

10 (1) ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาให้
คะแนนตามความเหมาะสมภายในส านักวิชาหรือวิทยาลัย 
โดยคิดจากภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของ พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริหาร
วิชาการพ.ศ. 2565 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและ
โครงการ/กิจกรรม ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการวิชาการ ให้น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ใน
การค านวณคะแนนภาระงานบริการวิชาการด้วย    

(2) คะแนนรวมกันไม่เกิน  10 คะแนน 
 
 

 
การสอน 

วิธีการคิดภาระงานด้านการสอน โดยคิดเฉพาะรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ ตามสูตรดังนี้ 
 
 ภาระงานสอน                              

 

โดย       Α𝒾   =  หน่วยภาระงานวิชาบรรยายและ/หรือรายวิชาปฏิบัติท่ีได้ปฏิบัติในรอบการประเมิน 

∁𝒾   =  ค่า Factor ขนาดของจ านวนนักศึกษาในห้องเรียน 

𝓃 =  จ านวนรายวิชาที่ใช้ประเมิน 
ค่า Factor จ านวนนักศึกษา ต่อกลุ่มเรียนตามระบบลงทะเบียน  
    -  ต่ ากว่า 5 คน     ค่า Factor เท่ากับ 0.6 
    -  5- 9 คน          ค่า Factor เท่ากับ 0.8  
    - 10 - 29 คน      ค่า Factor เท่ากับ 0.9  
    - 30 - 80 คน      ค่า Factor เท่ากับ 1.0 
    - มากกว่า 80 คน  ค่า Factor เท่ากับ 0.8 
 
3. วิธีการคิดภาระงานและการประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคลของพนักงานสายวิชาการ  
    ต าแหน่งนักวิจัย (นักวิจัยระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)  
           1) ให้ประเมินตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักในการปฏิบัติงานสนับสนุนการวิจัย โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
(Area-based research) พันธกิจชุมชนสัมพันธ์ (Social engagement) สนับสนุนอาจารย์ในมหาวิทยาลัย             
เพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย ประสานงานกับแหล่งทุน และร่วมท างานวิจัย 
             ๒) ให้ประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับพนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัติ
งานวิจัยอย่างเดียว ตามตารางที่ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2565 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือให้เป็นไป
ตามท่ีอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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4. พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป สังกัดส านักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ให้ใช้
เกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล ตามตารางที่ ๒ ของเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ เร่ือง เกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล และการประเมินหน่วยงาน กลุ่มศูนย์ สถาบัน 
ส่วน หน่วย ส านักงาน โครงการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
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กลุ่มส านักวิชา/วิทยาลัย(ไม่รวมบัณฑิตวิทยาลัย) 
ค าชี้แจง ช่องคะแนนเต็ม ตัวเลขนอกวงเล็บคือค่าคะแนนของสายวิชาการ ตัวเลขที่อยู่ในวงเลบ็ คือค่าคะแนนของสาย
ปฏิบัติการวชิาชีพและบริหารทัว่ไป คะแนนหน่วยงาน 50 คะแนน คิดจากคะแนนเต็มตามตารางดังนี ้

1) 11 คะแนนคิดจากคะแนนเต็มข้อ 16,17 และ 18 
2) 39 คะแนนคิดจากคะแนนเต็มข้อที่เหลือและปรับเป็นคะแนน 39 คะแนน  

 
ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน

ประเมิน 
คุณภาพหลักสูตร 4(6) คะแนน  
  1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร (คิดทุกหลักสูตรของส านักวิชา/
วิทยาลัยทั้งระดบัปริญญาตรีและ 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

2(3) น าคะแนนผลการประกนัคุณภาพที่
หลักสูตรได้รับมาแปลงเปน็คะแนน ดังนี้  
1. หลักสูตรที่ผลการประเมินในปี
ประเมินที่ผา่นมาต่ ากวา่ 4.25  
     - คะแนน 4.25 ขึ้นไปได้คะแนนเต็ม 
     - คะแนนต่ ากว่า 3.9 ได้คะแนน 0 
     - คะแนนระหว่างช่วง 3.90-4.24 
แปรตามสัดส่วน 
2. หลักสูตรที่ผลการประเมินในปี
ประเมินที่ผา่นมาสูงกวา่ 4.25 
     - คะแนน 4.35 ขึ้นไปได้คะแนนเต็ม 
     - คะแนนต่ ากว่า 4.15  
       ได้คะแนน 0 
     - คะแนนระหว่างช่วง 4.16-4.34  
       แปรตามสัดส่วน 
- คะแนนสทุธิเท่ากับผลรวมของคะแนน
ที่แต่ละหลักสูตรได้รับตามด้านบนหาร
ด้วยจ านวนหลักสูตรทัง้หมดของ 
ส านักวชิา 

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร ์
 

2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับส านักวิชา 

2(3) คะแนน 4.50 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 
ได้คะแนนเต็ม 
คะแนนต่ ากว่า 4.00 ได้คะแนน 0 
คะแนนระหว่างช่วง 4.01 - 4.50  
แปรตามสัดส่วน 

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร ์
 

คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  20(16) คะแนน 
3 การรับนักศึกษาตามแผนของหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี ใช้ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียนเปน็นักศึกษา 
 
 

2(2) คะแนนสทุธิ เท่ากับผลรวมของคะแนน
จากทุกหลักสูตรในส านักวิชา/วทิยาลัย 
หารด้วยจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของ
ส านักวชิาที่เปิดรับนักศึกษา  
(หลักสูตรละ 2 คะแนน) 

ศูนย์บริการ
การศึกษา 
 
 

ส่วนที่ 2 
การประเมินหน่วยงาน ร้อยละ 50 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

หมายเหตุ  
ส านักวิชาพหุภาษาฯ ใช้ข้อ 3.1 ทดแทน 
 

- รับนักศึกษาไดต้ามแผนหรือเกินแผน   
  ได้คะแนนเต็ม 
- รับนักศึกษาไดต้่ ากว่าร้อยละ 90  
  ของแผนได้คะแนน 0 
- รับนักศึกษาได้ระหว่างช่วงร้อยละ 91 
– 99.99 ของแผน แปรคะแนน 
  ตามสัดสว่น 

3.1 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ  
การท างานเปน็ทีมหรือ soft skill อ่ืน ๆ ในกลุ่ม
รายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 และ
ชั้นปทีี่ 2   
 

2(2) มีกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 
และมีผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4.50 จาก
คะแนนเต็ม 5 (กิจกรรมละ 2 คะแนน 
ได้จากการจัดกิจกรรม 1 คะแนน และ
อีก 1 คะแนนมาจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจถ้ามากกว่า 4.50  
ได้คะแนน 1  ถ้าต่ ากวา่ 4.50  
ได้คะแนน 0  
คะแนนสทุธิได้มาจากผลรวมของค่า
คะแนนแต่ละกิจกรรมมาหารด้วยจ านวน
กิจกรรม) 

ส านักวชิาพหุ
ภาษาและ
การศึกษาทั่วไป
จัดท ารายงาน
การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 
1 และ ชั้นปีที ่2 
เสนอกรรมการ
กลางที่รอง
อธิการบดีที่
ก ากับส านักวิชา
แต่งตั้งพิจารณา 

  4 ร้อยละของรายวิชาที่มีการบนัทกึ มคอ. 3  
ในระบบ TQF ทีพ่ัฒนาตามกรอบมาตรฐาน 
UKPSF และ AUN-QA  

2(1) ร้อยละ 100 ได้คะแนนเต็ม  
น้อยกว่าร้อยละ 100  
ได้คะแนน 0 

ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนการ
สอน 

  5 ร้อยละของรายวิชาที่มี Subject/Course site 
ตามโครงสร้างและรายละเอียดการสอนที่ให้
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตามรายละเอียดรายวิชา  
(มคอ. 3-4) ระดับปริญญาตร ี

2(1) ร้อยละ 100 ได้คะแนนเต็ม  
น้อยกว่าร้อยละ 100  
ได้คะแนน 0 
 
 

ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนการ
สอน 

  6 ร้อยละของอาจารย์ในส านักวิชาที่มีผลประเมิน
การสอนภาคบรรยายเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 4.50 
จากทุกรายวิชาในรอบปีการศึกษาในปปีระเมิน 
หมายเหตุ  
1) ไม่นบัผู้บริหารเต็มเวลา 
2) นับทุกรายวิชาที่คิดภาระงานสอนประจ าป ี
3) ผลการประเมนิการสอนเฉลีย่คิดจากผลการ
ประเมินของผู้เข้าประเมินทั้งหมดรวมจากทุก
รายวิชา (ไม่ใช่เป็นการเฉลี่ยจากรายวิชา) และ 
คิดเฉพาะรายวิชาบรรยายในภาคการศึกษาที่  
1-3 ของปีการศึกษา 2565  

2(-) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้คะแนนเตม็ 
น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้คะแนน 0 
ช่วงร้อยละ 10 – 49.99 ได้คะแนน 
ตามสัดสว่น 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนการ
สอน 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

  7 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพในรอบปีการศึกษาก่อนหน้า หรือ การ
สอบ Exit Exam ของหลักสูตร ในรอบปี
การศึกษาที่ประเมิน 
(คิดคะแนนเฉลี่ยจากทุกหลักสูตร) 
 
หมายเหตุ  
1) ส านักวชิาพหุภาษาฯ ใช้หัวข้อการประเมิน 
7.1 แทน 
2) แพทย์แผนไทยประยุกต์ใช้ EXIT EXAM ของ
หลักสูตร แทนการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(2) หลักสูตรในกลุ่มทีส่อบใบประกอบ
วิชาชีพ  
  - ตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป  
    ได้คะแนนเต็ม 
   - ต่ ากว่าร้อยละ 80 ไมไ่ด้คะแนน 
   -ระหว่างร้อยละ 81-89 คะแนน 
 แปรคะแนนตามสัดส่วน 

ส านักวชิา/
ศูนย์บริการ
การศึกษา 

หลักสูตรในกลุ่มทีส่อบ Exit Exam 
1. หลักสูตรที่เริ่มรับนักศึกษาปี

การศึกษา 2562 ขึ้นไป  
  - ตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป  
    ได้คะแนนเต็ม 
  - ต่ ากว่าร้อยละ 80 คะแนน  
    ได้คะแนน 0  
  - ช่วงร้อยละ 81-89 คะแนน  
    ได้คะแนนตามสัดส่วน 
    2. หลักสูตรที่เริ่มรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 ขึ้นไป  
    - ไม่ได้ด าเนินการ คะแนน เท่ากับ 0  
    - มีการปรับปรุงคลงัข้อสอบจากผล 
      การวิเคราะห์ขอสอบในปีทีผ่่านมา  
      คะแนนเท่ากบั  1  
    - ได้ทดลองจัดสอบข้อสอบทีป่รับปรุง  
      มีผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ  
      คะแนนเท่ากบั 1.5 
   - ได้ปรับปรุงข้อสอบเพื่อจัดท าเป็น 
     คลังข้อสอบมาตรฐานที่พรอ้มใช้สอบ  
     Exit Exam ในปีถัดไปคะแนน 
    เท่ากับ 2 
3. หลักสูตรที่เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่  
     ปี 2564 ขึ้นไป 
     - มีคลังข้อสอบ คะแนนเทา่กับ 2                                      
     - มีแผนงานและคณะกรรมการจัดท า 
       คลังข้อสอบ คะแนนเทา่กบั 1 
     - ไม่ได้ด าเนินการ คะแนน เท่ากับ 0                                         
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

7.1 ร้อยละการสอบผา่นการสอบมาตรฐานกลาง 
ด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑท์ีม่หาวิทยาลยั
ก าหนด 
 
 

2(2) ผ่านเกณฑ์ทีส่ านักวิชาพหุภาษาและ
การศึกษาทั่วไปก าหนด ร้อยละ 90  
ขึ้นไปได้คะแนนเต็ม 
- ต่ ากว่าร้อยละ 70 คะแนน  
  ได้คะแนน 0  
- ช่วงร้อยละ 7๑-89 คะแนน  
  ได้คะแนนตามสัดส่วน 

ส านักวชิาพหุ
ภาษาและ
การศึกษาทั่วไป/
ศูนย์บริการ
การศึกษา 

8 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตาม
แผนการศึกษาในปีการศึกษา 2565  
หมายเหตุ : ไม่คิดคะแนน ส าหรับส านักวิชา/
วิทยาลัยที่ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา 

2(2) ร้อยละของนักศึกษาที่จบตามแผน 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปได้คะแนนเต็ม 
ต่ ากว่าได้คะแนนตามสัดส่วน 

ศูนย์บริการ
การศึกษา/ 
ส านักวชิา 

9 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 
2.00 ทุกชั้นปีที่สงักัดส านักวิชา 

2(2) ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า
กว่า 2.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  
1.00  ได้คะแนนเต็ม 
 
ร้อยละ 1.01-1.50 ได้คะแนน 1.5 
ร้อยละ 1.51-2.50 ได้คะแนน 1.0 
ร้อยละ 2.51-3.00 ได้คะแนน 0.5 
สูงกว่าร้อยละ 3.00 ได้คะแนน 0 

ศูนย์บริการ
การศึกษา/ 
ส านักวชิา 

  10 รางวัลทักษะทางวิชาการหรือวิชาชพีที่เก่ียวข้อง
กับหลักสูตร ในระดับชาติหรือนานาชาติ ที่
นักศึกษาของหลักสูตรได้รับในรอบปีประเมิน 
(คิดคะแนนระดับหลักสูตร ยกเว้นส านักวิชา 
พหุภาษาและการศึกษาทั่วไปคดิคะแนนระดบั 
ส านักวชิา)  
 

2(2) 1) หลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษาได้รบัรางวัล
ไม่ได้คะแนน 
 

2) หลักสูตรที่มีนักศึกษาได้รับรางวัล  
1 รางวัลขึ้นไปได้คะแนนเต็ม 
 

3) คะแนนทีไ่ด้ คือ ผลรวมของคะแนน
จากข้อ 1-2 หารด้วย จ านวนหลักสูตร  
 

ส านักวชิาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 
มีรางวัลจากนักศึกษาอย่างน้อย  
1 รางวัล ได้คะแนนเต็ม 

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์/
ส านักวชิา 

11 ระบบดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาให้เก่ง ดี และมีความสขุ 
 
หมายเหตุ    ให้น าคะแนนรวมที่ได้ตามเกณฑ์
การพิจารณา จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน  
มาเทียบสัดส่วนเป็นคะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 

4(4) 1. ส านักวิชามีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ชัดเจน เป็นรปูธรรม  
  - มี ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
ในส านักวิชาอย่างเป็นระบบภายในส านัก
วิ ช า  จากอาจารย์ที่ ป รึกษา , Junior 
Helpers, Helpers และผู้บริหาร และ
การส่งต่อภายนอก (4 คะแนน)  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการ
เสริมศักยภาพในการดูแลใจนักศึกษา  
ดังนี ้

ส่วนสง่เสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

      2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1  
ที่ยังไม่เคยผา่นการอบรมหลักสตูรใดเลย 
ต้องเข้าอบรม หลักสูตร Basic 
Counseling 
     2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปทีี่ 1  
ที่เคยผ่านการอบรม Basic Counseling 
แล้ว ให้เข้าร่วมหลักสูต Retreat/Reskill 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ที่ปรกึษาอย่าง
น้อยคนละ  1 คร้ังทุกคน  
   - เทียบตามสดัส่วนร้อยละการเข้าร่วม 
โดยเข้าร่วมร้อยละ 100 ได้คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน 
 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนักศึกษา
ในที่ปรึกษาตามแนวทางการดูแล
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
   - มีรายงานผลการติดตามดูแล
นักศึกษาในแต่ละชัน้ปี พร้อมหลักฐาน 
เท่ากับ 4 คะแนน 
    -มี แต่หลักฐานไมช่ัดเจน เทา่กับ 2 
คะแนน 
    -ไม่มีหลักฐาน เทา่กับ 0 คะแนน 
 

4. ส านักวิชามีโครงการ/กิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้
เป็นคนเก่งและคนด ี
     -มีโครงการ/กิจกรรม และรายงาน
ผลการด าเนนิงาน ตามแผน ร้อยละ 
๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน (เทียบตาม
สัดส่วนร้อยละการด าเนนิงานตามแผน) 
     -นักศึกษาความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 เท่ากับ 
2 คะแนน (เทียบตามสัดส่วนรอ้ยละ
ความพึงพอใจ) 
 

5. ผลคะแนนระดับความสุข 
ของนักศึกษา Happinometer และ 
ผลคะแนนความพงึพอใจต่อระบบดูแล
และเสริมสร้างนักศึกษาให้ เก่ง ดี มีสุข 
ของส านักวิชา จากแบบประเมินโดย
คณะกรรมการระบบ ดูแล ช่วยเหลือ 
และเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เก่ง  
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

ดี และมีความสุข (Smile & Smart 
Center) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
- ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากบั  
4 คะแนน 
- ร้อยละ 70-79.99 เท่ากับ 3 คะแนน 
- ร้อยละ 60-69.99 เท่ากับ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 50-59.99 เท่ากับ 1 คะแนน  
- ต่ ากว่าร้อยละ 50   เท่ากบั 0 คะแนน 
 

6. อาจารย์และ/หรือบุคลากร ในส านัก
วิชา ร่วมด าเนินการขับเคลื่อนระบบ เก่ง 
ดี มีสุข เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษา 
      - มีตัวแทนอาจารย์ส านักวชิา 
เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบ หลักสูตรละ 30% ของอาจารย์ 
ในหลักสูตร เท่ากับ 4 คะแนน  
(เทียบตามสัดส่วนร้อยละการเข้าร่วม)  
 

หมายเหตุ:  ส าหรับส านักวิชาพหุภาษาฯ 
ให้ใช้เกณฑ์ ข้อ 2 อาจารย์ทุกทา่น 
ผ่านการอบรมเสริมศักยภาพอาจารย์ 
ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling 
และ หลักสูตร Retreat/Reskill และ 
เกณฑ์ข้อ 5 วัดผลคะแนนระดบัความสุข
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาเปน็เกณฑ์ 
นักศึกษาชัน้ปี 1 มีระดบัคะแนน
ความสุขร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 

คุณภาพผู้สอน 10(4) คะแนน 
  12 ร้อยละของอาจารย์ในส านักวิชาที่ผ่านการ

อบรมทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
(คิดจากจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรร
โควตาให้เข้าอบรมในปีประเมิน)   
 
 

4(2) มีผลการอบรมผ่านร้อยละ 100  
ได้คะแนนเต็ม  
 
มีผลการอบรมผ่านต่ ากว่าร้อยละ 
100 ได้คะแนนตามสัดส่วน  
 
เกณฑ์การพิจารณา  
ผ่านการอบรมทักษะการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

ศูนย์กิจการ
นานาชาติ/ 
ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และ
องค์กร/ 
และส านักวิชา 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

13 ร้อยละของอาจารย์ในส านักวิชาที่ได้รับใบรบัรอง
การสอนตามกรอบ UKPSF (คิดจากจ านวน
อาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ)  

2(1) -ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้คะแนนเต็ม  
-ต่ ากว่าร้อยละ 70 คะแนน  
 ได้คะแนน 0  
-ระหว่างร้อยละ 71 - 79  
 แปรคะแนนตามสัดส่วน 
 

เกณฑ์การพิจารณาคือต้องได้รับ 
Certificate จาก Advance HE 

ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนและ
การสอน 

14 ร้อยละของอาจารย์ในส านักวิชาที่มีต าแหน่ง 
ทางวชิาการสงูขึ้นในรอบปีประเมิน  
 

หมายเหตุ  
1.นับผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีร่ะบุในสัญญา คือ 
          1.1 อาจารย์วุฒิปริญญาโทขอต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 4 ปี 
          1.2 อาจารย์วุฒิปริญญาเอกขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ภายใน 2 ป ี
          1.3 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ภายใน 5 ป ี
 

2.ไม่นับอาจารย์สัญญาจ้างรายปี 
 

3. ส าหรับอาจารย์ที่มสีัญญาจา้งจนเกษียณอายุ
(ตามประกาศ/ระเบียบเดิม) ให้คิดระยะเวลาการ
ขอต าแหน่งทางวชิาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 
 

4. ไม่นับผูด้ ารงต าแหน่งบริหาร ร้อยละ 100 

2(1) คะแนนสทุธิ เท่ากับผลรวมของคะแนน
จาก 2 กรณี หารด้วย 2 
 

- ร้อยละ 50 ข้ึนไป จากอาจารย์ 
เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารยไ์ด้คะแนนเต็ม 
ค่าร้อยละอ่ืนคิดตามสัดส่วน 
- ร้อยละ 15 ขึ้นไป จาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น  
รองศาสตราจารย์ ได้คะแนนเตม็  
ค่าร้อยละอ่ืนคิดตามสัดส่วน 
 

หมายเหตุ 
คิดคะแนนได้เฉพาะผู้ที่ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งและผ่านการพิจารณาจาก 
สภาวิชาการแล้ว 
 

ส านักวชิา/
วิทยาลัย/ 
ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และ
องค์กร/ 
ฝ่ายวชิาการ 

15 ร้อยละการเพิ่มข้ึนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒ ิ
ปริญญาเอกในส านักวิชาในรอบปีประเมิน 
 

หมายเหตุ ส านักวิชาที่ระบุข้างล่างไม่ต้อง
ประเมินในข้อนี้ และใช้หัวข้อประเมิน 15.1 
 

(1) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(2) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
(3) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 
 

เงื่อนไขการนับ 
-ไม่นับอาจารย์คุณวฒุิปริญญาโทที่มีอายุเกิน 40 
ปีขึ้นไป 
- ไม่นับอาจารยป์ริญญาตรี 6 ปทีี่เทียบเท่าวฒุิ
ปริญญาโท 

2(-) การคิดคะแนน 
 

A= จ านวนอาจารย์ปริญญาเอกที่ปรับ
คุณวุฒ ิ
B= อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก 
C= จ านวนอาจารยป์ริญญาเอกที่รับได้
ใหม่ 
D=จ านวนอาจารย์ระดบัปริญญาโทและ
จ านวนอาจารยท์ุกคนที่รับเข้าใหม่ 
 

ร้อยละการเพิ่มของอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก  = 100(A+B+C)/D 
 
 
 

ส านักวชิา/
วิทยาลัย/ 
ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และ
องค์กร 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

- เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 ขึ้นไป  
  ได้คะแนนเต็ม  
ค่าร้อยละอ่ืนคิดตามสัดส่วน 

15.1 จ านวนบทความวิจัยตีพิมพ์ประเภท Full length 
research article หรือ Review article ระดับ
คุณภาพ Quartile 1 และ Quartile 2 ที่ได้รับ
การตอบรับการตีพิมพ์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus ที่มีชื่ออาจารย์ของส านักวิชา
เป็น First author หรือ Corresponding author 
หรือ Co-author ที่ระบุสังกัดมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ในบทความ ในปีประเมิน ต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมดที่ต้องท าผลงาน 1:1 (Paper to 
Faculty ratio; PFR) 
 
หมายเหตุ:  
ประเมินเฉพาะส านักวิชา ดังนี ้ 
ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส านักวชิาวทิยาศาสตร์   
ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร  
 
 
 
 
 
 

2(-) เกณฑ์การคิดคะแนน 
A = จ านวนบทความที่ได้รบัการตอบรับ
การตีพิมพ์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus ในปีประเมินโดยนับ
บทความประเภทFull length research 
article หรือ Review article ระดับ
คุณภาพ Quartile 1 และ Quartile 2  
ที่มีชื่ออาจารย์ของส านักวิชาเปน็ 
First author หรือ Corresponding 
author หรือ Co-author ทีร่ะบุสังกัด
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์และ 1 บทความ
นับเพียง 1 คร้ัง  
 
B= จ านวนอาจารย์ทั้งหมดที่ต้องท า
ผลงาน 1:1  
 
PFR=A/B 
 
PFR เท่ากับ 1.3 ขึ้นไปได้คะแนนเต็ม  
PFR น้อยกว่า 1.3 คิดคะแนนตาม
สัดส่วน 

สถาบนัส่งเสริม
การวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ความ
เป็นเลิศ 

คุณภาพด้านวิจัย  บริการวิชาการที่ตอบโจทย์ SDG และ ความร่วมมือกับต่างประเทศ  15(3) คะแนน 
16 จ านวนเงินทุนวิจัยจากภายนอก (รวมทุนภาย 

นอกทุกประเภท) ต่อคน (ไม่รวมทุนบุคคล ทุน
ส่วนตัว เงินทุนในส่วนที่มหาวิทยาลัยร่วม
สมทบ) (บาท/คน) 
- ต้องเป็นโครงการวิจัยที่ลงทะเบียนกับสถาบัน
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
(RIIE) หรืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หรือศูนย์บริการวิชาการ 
- คิดจ านวนเงินที่น าเข้าระบบ WU-SAP ตาม
ปีงบประมาณ 
 
 
 

3(-) - สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่ก าหนดได้
คะแนน เต็ม 3  
- ค่าอ่ืนคิดคะแนนแปรตามสัดสว่นเกณฑ์
ส านักวชิา 
 
Sci-tech = 350,000  
Health-sci = 250,000  
Social-sci = 150,000  
(บาท/คน) 

สถาบนัส่งเสริม
การวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ความ
เป็นเลิศ 



12 
 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

หมายเหตุ:  
-ไม่นับอาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งวิชาการที่รับทุน
บุคคลจากมหาวิทยาลัยครั้งแรกและท าสัญญารับ
ทุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดในปีงบ 
ประมาณที่ประเมินผลงาน  
 

17 จ านวนผลงานวิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมดทีต่้องท าผลงานตามขอ้ตกลง (เกณฑ์ 
1:1)   
ผลงาน 1:1 หมายถึง  
- ผลงานวิจัยประเภท Full length research 
article และ Review article ที่เจ้าของผลงาน
เป็น first author หรือ corresponding author 
คิดค่า Quartile ในช่วงที่ผลงานได้รับการตอบรบั
การตีพิมพ์ เป็นผลงานที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ 
หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในปีประเมินหรือก่อนหน้าปี
ประเมิน (นับจากวันที่มีการเผยแพร่) ไม่เคย
นับเป็นผลงาน 1:1 มาก่อน และผลงานที่ยื่นต้อง
มีหลักฐานรับรองว่าอยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
ส าหรับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
และอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไปต้องมีผลงานวิจัยในฐาน 
Scopus Q1 ส าหรับอาจารย์ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทต้องมีผลงานวิจั ย ในฐาน 
Scopus Q2 ขึ้นไป 
- ต ารา หนังสือ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2565 นับเป็นผลงาน 1:1 ได้  เมื่ อ เจ้ าของ
ผลงานเป็น first author เท่านั้น 
- ผลงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ (ภาคผนวก 4 หลักการคิด
หน่วยภาระงานของพนักงานสายวิชาการที่
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสาย
บริ หา รวิ ช าการ  พ .ศ .  2565 ลงวั นที่  29 
ธั น ว าคม  2565)  นั บ เป็ นผลงาน  1:1 ได้   
เมื่อผลงานนั้นมีเจ้าของผลงานเพียงคนเดียว 

4(-) ร้อยละ 100  ได้คะแนนเต็ม 
น้อยกว่า ร้อยละ 100 ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัส่งเสริม
การวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ความ
เป็นเลิศ 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

หมายเหตุ: ไม่นับรวม 
-พนักงานสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ 
-พนักงานสายวิชาการที่อายุงานไม่ถึง 8 เดือน 
-พนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้มีภาระ
งานสอนและ/หรือบริการทางคลินิก 100% 
-พนักงานสายวิชาการที่เกษียณอายุที่จ้างตาม
สัดส่วนหรือสอน 100% 
-พนักงานสายวิชาการที่มีภาระงานบริหาร 
100% 
-กรณีอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Full Length 
research article, Review article)  
ในฐานข้อมูล Scopus ที่มีรายชื่อนักวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างประเทศ  
- จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ตามเกณฑ์ 1:1 ที่มี
รายชื่อนักวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ ต่อจ านวนผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ 1:1 ทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 45  
จึงน ามาคิดคะแนน 

4(-) ร้อยละ 60 ได้คะแนนเต็ม 
ร้อยละ 45 ได้ 2 คะแนน 
ร้อยละ 45.1 -59.9 แปรตามสัดส่วน 

สถาบนัส่งเสริม
การวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ความ
เป็นเลิศ 

19 การสร้างความร่วมมือกับตา่งประเทศ 2(1) มีหลักฐานแสดงความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เชน่ student exchange, 
staff exchange , internship, mini 
conference, workshop หรือ กิจกรรม
อ่ืนที่ผ่านความเห็นชอบโดย CIA  
อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา  
ได้คะแนนเต็ม น้อยกว่า 2 กิจกรรมคิด
ตามสัดสว่น 

ศูนย์กิจการ
นานาชาติ/ 
ส านักวชิา 
 

20 ผลงานทางวชิาการทีส่ร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือสังคม  
 

2(2) เกณฑ์การคิดคะแนน 
 1.  โครงการวิชาการรับ ใช้สั งคมที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
SDGs เพื่อตอบโจทย์ Impact Ranking 
แ ล ะ  WU- QA ข อ ง ส า นั ก วิ ช า ห รื อ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และต้องได้รับ
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์บริการ
วิชาการ  
-โครงการละ 1 คะแนน 
 

ศูนย์บริการ
วิชาการ/ 
อุทยาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

2. รายได้จากผลงานวิจัยที่ได้รับจากการ
ท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือถ่ายถอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ซึ่ ง ดู แ ล โ ด ย อุ ท ย า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
-รายได้ 50,000 บาท ได้คะแนน 1 
คะแนน 
 

3.รายได้จากการปฏิบัติงานในลักษณะ
โครงการที่เก่ียวข้องกับความช านาญ 
ในวิชาชีพซึ่ งได้รับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกและจ่ายค่าบริหาร
จัดการให้กับมหาวิทยาลัย 
-รายได้ 500,000 บาท ได้คะแนน  
1 คะแนน 
 

หมายเหตุ 
1.ในกรณีที่โครงการหรือรายได้ตามข้อ 
1-3 เกิดจากหลายส านักวิชาร่วมกัน  
ให้คิดคะแนนตามสดัส่วนการมสี่วนร่วม
ของแต่ละส านักวิชา 
 

2.ส านักวิชาสามารถเลือกท าข้อใด 
ข้อหนึ่ง หรือท ามากกว่า 1 ข้อได้  
แต่คะแนนรวมจะต้องไม่เกิน 2 คะแนน 
 

การประชาสัมพันธ์ การบริหารองค์กร 11(21) คะแนน 
21 เว็บไซต์ (website) หน่วยงานทัง้ภาษาไทย  

และภาษาอังกฤษ 
2(3) ตามเกณฑ์ที่ส่วนสื่อสารองค์กรก าหนด ส่วนสื่อสาร

องค์กร 
22 ร้อยละผลส าเร็จการใช้งานระบบ DOMS  1(1) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนอ านวยการ

และสารบรรณ 
23 คะแนนประเมิน 5ส Green 1(2) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คณะกรรมการ

กลาง 5ส 
24 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของหน่วยงาน 
  

1(2) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

25 การรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลยั 
ในด้านตา่ง ๆ 
 

1(2) จ านวนครั้ งที่มีการชี้แจงเรื่ องจากที่
ประชุมบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมส านักวิชา (หมายถึงการประชุม 
ที่ มี ทั้ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ 
สายปฏิบัติการวิชาชีพฯ เข้าร่วม ไม่ใช่
การประชุมเฉพาะกรรมการประจ า 
ส านักวิชา)  
 

รองอธิการบดีที่
ก ากับส านักวิชา 
ตรวจสอบจาก
รายงานการ
ประชุมส านักวชิา
ในปีประเมิน 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. จ านวนคร้ังของการประชุมส านักวิชา
ไม่น้อยกว่า 12 คร้ังต่อป ี
 

2. จ านวนคร้ังที่มีการชี้แจงเร่ืองจาก 
ที่ประชุมบริหารมหาวิทยาลัยในการ
ประการประชุมส านักวิชา ไมน่อ้ยกว่า 
12 คร้ัง/ปี ได้คะแนนเต็ม 
 

3. ถ้าจ านวนคร้ังตามข้อ 2 น้อยกว่า 12 
คิดคะแนนตามสัดส่วน 

26 โครงการนวัตกรรม กระบวนการท างานของ
พนักงานสายปฏิบตัิการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดเวลา  
ลดขั้นตอน และประหยัดงบประมาณ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชา/วทิยาลัย 

-(4) จ านวน 1 โครงการหรือ 1 ชิ้นงาน 
ต่อส านักวิชา/วทิยาลัย 

กรรมการ
ประเมินโดยมี
รองอธิการบดี 
ที่ก ากับส านัก
วิชาเปน็ประธาน 

27 ร้อยละการบันทึกงานประจ าวันของพนักงาน -(2) - ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้คะแนนเต็ม  
- ค่าร้อยละอ่ืนคิดตามสัดส่วน 
 
 
 

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และ
องค์กร / 
ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

28 การเข้าร่วมกิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
ตามนโยบาย  

1(2) - เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ได้คะแนนเต็ม และกรณีอื่นคิดคะแนน
ตามสัดสว่นของร้อยละของการเข้าร่วม 

ส่วนอ านวยการ
และสารบรรณ/
ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และ
องค์กร 

29 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
บริการวิชาการ และ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
หรื อ อ่ื น  ๆ  ที่ ส อดคล้ อ ง กั บน โ ยบ ายของ
มหาวิทยาลัย 

4(3) ส านักวิชา/วิทยาลัย ก าหนดรายละเอียด
ในประเด็นที่ต้องการความร่วมมือจาก
บุคลากรในส านักวิชาเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจของส านักวิ ชา ในบรรลุตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย/ส านักวิชา  
เสนอรายละเอียดต่อรองอธิการบดีที่
ก า กั บส านั ก วิ ช าพิ จารณาใ ห้ความ
เห็นชอบในช่วงต้นปีงบประมาณ (เดือน 
ตุลาคม-ธันวาคม)  และ รายงานการ
ด าเนินการต่อรองอธิการบดี ก่อนสิ้นปี
ประเมินอย่างน้อย 15 วัน  (ภายในวันที่ 
15 กันยายน ) เพื่อประเมินให้คะแนน 
ในข้อนี้  

รองอธิการบดีที่
ก ากับส านักวิชา 
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ส าหรับ บัณฑติวิทยาลัย 
ค าชี้แจง ช่องคะแนนเต็ม ตัวเลขนอกวงเล็บคือค่าคะแนนของสายวิชาการ ตัวเลขที่อยู่ในวงเลบ็ คือค่าคะแนนของ 
           สายปฏบิัติการวชิาชีพและบริหารทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

คุณภาพหลักสูตร 4 (6) คะแนน 
1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร  
(คิดทุกหลักสตูรของส านักวิชา/
วิทยาลัยทั้งระดับปรญิญาตรี 
และระดับบัณฑติศึกษา) 

2(3) - น าคะแนนผลการประกนัคุณภาพที่หลักสูตรได้รบั 
  มาแปลงเป็นคะแนนดงันี้  
1. หลักสูตรที่ผลการประเมินในปีประเมินทีผ่่านมา 
    ต่ ากว่า 4.25  
     - คะแนน 4.25 ขึ้นไปได้คะแนนเต็ม 
     - คะแนนต่ ากว่า 3.9 ได้คะแนน 0 
     - คะแนนระหว่างช่วง 3.9-4.24 แปรตามสัดส่วน 
2. หลักสูตรที่ผลการประเมินในปีประเมินทีผ่่านมา 
    สูงกว่า 4.25 
     - คะแนน 4.35 ขึ้นไปได้คะแนนเต็ม 
     - คะแนนต่ ากว่า 4.15 ไดค้ะแนน 0 
     - คะแนนระหว่างช่วง 4.16-4.34  
       แปรตามสัดส่วน 
- คะแนนสทุธิเท่ากับผลรวมของคะแนนที่แตล่ะ 
  หลักสูตรได้รับตามด้านบนหารด้วยจ านวนหลักสูตร   
  ทั้งหมดของส านักวชิา 

ส่วนแผนงาน
และยุทธศาสตร ์
 

2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับส านักวิชา 

2(3) คะแนน 4.5 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 ได้คะแนนเต็ม 
คะแนนต่ ากว่า 4.00 ได้คะแนน 0 
คะแนนระหว่างช่วง 4.01-4.50 แปรตามสัดสว่น 

ส่วนแผนงาน
และยุทธศาสตร ์

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ คุณภาพผู้สอน 14 (11) คะแนน 
  3 ร้อยละของรายวิชาที่มีการบนัทกึ 

มคอ. 3 ในระบบ TQF ที่พัฒนา
ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และ 
AUN-QA  

2(1) ร้อยละ 100 ได้คะแนนเต็ม  
น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่ได้คะแนน 
 

ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนและ
การสอน 

4 ร้อยละของรายวิชาที่มี Subject/ 
Course site ตามโครงสร้างและ
รายละเอียดการสอนที่ให้ผู้สอน
และผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียด
รายวิชา  

2(1) ร้อยละ 100 ได้คะแนนเต็ม  
น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่ได้คะแนน 
 
 

ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนและ
การสอน 

ส่วนที่ 2 
การประเมินหน่วยงาน ร้อยละ 50 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

(มคอ. 3-4) ระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5 จ า น ว น ก า ร ส อ บ ป้ อ ง กั น
วิทยานิพนธ์ผ่านของนักศึกษาที่
เ กิ น ช่ ว ง เ ว ล า ก า รศึ กษ าต า ม
แผนการศึกษา (เฉพาะหลักสูตร
ปกติ) 

3(4) ร้อยละ 60 ขึ้นไป ได้คะแนนเตม็  
ค่าร้อยละอ่ืนคิดตามสัดส่วน 

บัณฑิตวิทยาลยั 

6 จ านวนการสอบป้องกัน
วิทยานพินธผ์่านของนักศึกษา 
ในช่วงเวลาการศึกษาตามแผน 
การศึกษา (เฉพาะหลักสูตรปกติ) 

3(4) ร้อยละ 80 ได้คะแนนเต็ม  
ค่าร้อยละอ่ืนคิดตามสัดส่วน 

บัณฑิตวิทยาลยั 

7 ร้อยละของอาจารย์สังกัดบัณฑิต
วิทยาลัยที่มีผลประเมินการสอน
ภาคบรรยายเฉลี่ ย ไม่น้อยกว่า 
4.50 จากทุกรายวิชาในรอบปี
การศึกษาในปีประเมิน 
 

หมายเหตุ  
1) ไม่นบัผู้บริหารเต็มเวลา 
2) นับทุกรายวิชาที่ผู้สอนน ามาคิด
ภาระงานการสอนในการประเมิน
ภาระงานประจ าปี 
3) ผลการประเมินการสอนเฉลี่ย
คิดจากผลการประเมินของผู้เข้า
ป ระ เมิ นทั้ ง หมดรวมจ า ก ทุ ก
รายวิชา (ไม่ใช่เป็นการเฉลี่ยจาก
รายวิชา) และคิดเฉพาะรายวิชา
บรรยายในภาคการศึกษาที่ 1-3 
ของปีการศึกษา 2565  

2(-) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้คะแนนเตม็ 
น้อยกว่าร้อยละ 10 ไมไ่ด้คะแนน 
ระหว่างร้อยละ 10 –ร้อยละ 49.99 แปรคะแนน 
ตามสัดสว่น 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนและ
การสอน 

8 ร้อยละของอาจารย์ในส านักวิชา 
ที่มีต าแหน่งทางวชิาการสูงขึ้น 
ในรอบปีประเมิน  
 

หมายเหตุ  
1. นับผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
ที่ระบุในสญัญา คือ 
      1.1 อาจารย์วุฒิปริญญาโท 
ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภายใน 4 ป ี
      1.2 อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 
ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภายใน 2 ป ี

2(1) คะแนนสทุธิ เท่ากับผลรวมของคะแนนจาก 2 กรณี 
หารด้วย 2 
- ร้อยละ 50 ข้ึนไป จากอาจารย ์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  ได้คะแนนเต็ม ค่าร้อยละอ่ืนคดิตามสัดส่วน 
- ร้อยละ 15 ขึ้นไป จาก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เป็น  
  รองศาสตราจารย์ ได้คะแนนเต็ม ค่าร้อยละอ่ืน 
  คิดตามสัดสว่น 
 

หมายเหตุ 
คิดคะแนนได้เฉพาะผู้ที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งและ 
ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการแล้ว 
 

ส านักวชิา/
วิทยาลัย/ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร/ 
ฝ่ายวชิาการ 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

      1.3 ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขอต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ภายใน 5 ป ี
 

2. ไม่นับอาจารย์สัญญาจ้างรายปี 
3. ส าหรับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง
จนเกษียณอายุ  (ตามประกาศ/
ระเบียบเดิม) จ้างให้คิดระยะเวลา
การขอต าแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

คุณภาพด้านวิจัย  การประชุมวิชาการ บริการวิชาการที่ตอบโจทย์ SDG และ ความร่วมมือกับต่างประเทศ  22(10) คะแนน 
  9 จ านวนเงินทุนวิจัยจากภายนอก 

(รวมทุนภายนอกทุกประเภท)  
ต่อคน (ไม่รวมทุนบุคคล  
ทุนส่วนตัว เงินทุนในส่วนที่
มหาวิทยาลัยร่วมสมทบ)  
(บาท/คน) 
- ต้องเป็นโครงการวิจัยที่
ลงทะเบียนกับสถาบนัส่งเสริมการ
วิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
(RIIE) หรือ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรือศูนย์บริการ
วิชาการ 
- คิดจ านวนเงินทีน่ าเข้าระบบ 
WU-SAP ตามปีงบประมาณ 

 
 

 
หมายเหตุ:  
ไม่นับอาจารย์ที่รบัทุนบุคคลจาก
มหาวิทยาลยัในปีแรกที่ท าสัญญา
รับทุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

3(-) - สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่ก าหนดได้คะแนนเต็ม 3   
ค่าอ่ืนคิดคะแนนแปรตามสัดส่วน 
 
เกณฑ์ส านักวชิา 
Social-sci = 150,000 (บาท/คน) 

สถาบนัส่งเสริม
การวิจัยและ
นวัตกรรมสู่
ความเป็นเลิศ 

10 จ านวนบทความวิจัย  
(Full length research 
article, Review article)  
ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมดที่ตอ้ง
ท าผลงานตามข้อตกลง  
(เกณฑ์ 1:1) (บทความ)  
 
 
 

4(-) ร้อยละ 100 ได้คะแนนเต็ม 
น้อยกว่า ร้อยละ 100 ไม่ได้คะแนน 
 

สถาบนัส่งเสริม
การวิจัยและ
นวัตกรรมสู่
ความเป็นเลิศ 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

- เจ้าของบทความวิจัยเป็น first 
author หรือ corresponding 
author และ 1 บทความนบั 1 
คร้ัง และ 
 

- การคิดค่า Quartile ให้คิดในช่วง
ที่บทความวิจัยได้รบัการตอบรับ
การตีพิมพ์ และ 
 

- เป็นบทความในปีประเมินหรือปี
ก่อนหน้าปีประเมิน (นบัจากวันที่มี
การเผยแพร่) และไม่เคยถูก
น ามาใช้ในการคิดภาระงาน 1:1 
มาก่อน และ 
 

- ต้องมีหลักฐานรับรองว่าบทความ
ที่ได้รับการตอบรบัการตีพิมพ์หรือ
ตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus และ 
 

- อาจารย์ที่จบการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกและอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งวิชาการระดบัผูช้่วย
ศาสตราจารย์ข้ึนไปต้องมีบทความ
วิจัยในฐาน Scopus Q1  
 

- อาจารย์ที่จบการศึกษาระดบั
ปริญญาโทต้องมีบทความวิจัยใน
ฐาน Scopus Q1, Q2 
 

11 จ านวนบทความตีพิมพ์  
(Full Length research 
article, Review article)  
ในฐานข้อมูล Scopus ที่มีรายชื่อ
นักวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานต่างประเทศ  
- จ านวนบทความตามเกณฑ์ 1:1 
ที่มีรายชื่อนักวชิาการสงักัด
มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ ต่อจ านวนบทความ 
1:1 ทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 45 จึงน ามาคิดคะแนน 
 

4(-) ร้อยละ 60 ได้คะแนนเต็ม 
ร้อยละ 45 ได้ 2 คะแนน 
ร้อยละ 45.1 - 59.9 แปรตามสัดส่วน 

สถาบนัส่งเสริม
การวิจัยและ
นวัตกรรมสู่
ความเป็นเลิศ 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

12 จ านวนบทความทีไ่ด้รับการตอบ
รับการตีพิมพ์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ที่
อยู่ในฐานข้อมูล Scopus นบัทกุ
บทความ ทุก Quartile ที่มชีื่อ
อาจารย์ของบัณฑิตวทิยาลัยเปน็ 
First author หรือ
Corresponding author ที่ ระบุ
สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใน
บทความ ในปีประเมิน ต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมดที่ต้องท าผลงาน
ตามข้อตกลง (Paper to Faculty 
ratio; PFR) 
 

3(-) เกณฑ์การคิดคะแนน 
A= จ านวนบทความที่ได้รบัการตอบรับการตีพิมพ์หรือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ในปีประเมนิ
โดยนบัทุกบทความ ทุก Quartile ที่มีชื่ออาจารย์ของ
บัณฑิตวิทยาลยัเป็น First author หรือ 
Corresponding author ที่ระบุสังกัดมหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ์ 
 
B= จ านวนอาจารย์ทั้งหมดที่ต้องท าผลงานตามข้อตกลง 
1:1  
 
PFR=A/B 
PFR เท่ากับ 1.3 ขึ้นไปได้คะแนนเต็ม 
PFR น้อยกว่า 1.3 คิดคะแนนตามสัดส่วน 

สถาบนัส่งเสริม
การวิจัยและ
นวัตกรรมสู่
ความเป็นเลิศ 

13 การสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

2(1) มีหลักฐานแสดงความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น 
student exchange, staff exchange , internship, 
mini conference, workshop หรือ กิจกรรมอ่ืนที่ผ่าน
ความเห็นชอบโดย CIA อย่างนอ้ย 2 กิจกรรมต่อปี
การศึกษา ได้คะแนนเต็ม น้อยกว่า 2 กิจกรรมคิดตาม
สัดส่วน 

ศูนย์กิจการ
นานาชาติ/
บัณฑิตวิทยาลยั 
 

14 งานประชุมทางวชิาการ 2(3) ไม่ต่ ากว่า 2 คร้ัง โดยคิดคะแนน 1 คร้ัง/1 คะแนน บัณฑิตวิทยาลยั 
15 จ านวนโครงการบริการวชิาการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
2(4) จ านวนตั้งแต่ 4 โครงการข้ึนไป ได้คะแนนเต็ม  

ค่าร้อยละอ่ืนคิดตามสัดส่วน 
บัณฑิตวิทยาลยั 

16 ผลงานทางวชิาการทีส่ร้าง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือสังคม  
 

2(2) เกณฑ์การคิดคะแนน 
 1. โครงการวิชาการรับใช้สังคมที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เพื่อตอบโจทย์ Impact 
Ranking และ WU-QA ของส านักวิชาหรือวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย และต้องได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ศูนย์บริการวิชาการ  
- โครงการละ 1 คะแนน 
2. รายได้จากผลงานวิจัยที่ได้รับจากการท าสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือถ่ายถอดเทคโนโลยีซึ่ งดูแล  
โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- รายได้ 50,000 บาทได้คะแนน 1 คะแนน 
3. รายได้จากการปฏิบัติงานในลักษณะโครงการที่
เกี่ยวข้องกับความช านาญในวิชาชีพซึ่งได้รับทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกและจ่ายค่าบริหารจัดการให้กับ
มหาวิทยาลัย 
- รายได้ 500,000 บาทได้คะแนน 1 คะแนน 
 

ศูนย์บริการ
วิชาการ/อุทยาน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
1. ในกรณีที่โครงการหรือรายได้ตามข้อ 1-3 เกิดจาก    
   หลายส านักวิชาร่วมกัน ให้คิดคะแนนตามสัดส่วน 
   การมีส่วนร่วมของแต่ละส านักวิชา 
2. ส านักวิชาสามารถเลือกท าข้อใดข้อหนึ่ง หรือท า 
   มากกว่า 1 ข้อได้ แต่คะแนนรวมจะต้องไม่เกิน 2    
   คะแนน 

การประชาสัมพันธ์ การบริหารองค์กร 10(23) คะแนน 
17 เว็บไซต์ (website) หน่วยงานเป็น

ภาษาอังกฤษ 
2(2) ตามเกณฑ์ที่ส่วนสื่อสารองค์กรก าหนด ส่วนสื่อสาร

องค์กร 
18 จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

ด้านหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา 
และวารสาร ที่มีผู้เข้าถึงไม่น้อย
กว่า 1000 คร้ัง (100 ผลงาน/ปี) 

2(2) ร้อยละ 100 ได้คะแนนเต็ม  
ค่าร้อยละอ่ืนคิดตามสัดส่วน 

บัณฑิตวิทยาลยั 

19 ร้อยละของจ านวนบทความของ
วารสาร WJST  
(เผยแพร่ทั้งสิ้น 240 บทความ 
ต่อปี) 

1(3) ร้อยละ 100 ได้คะแนนเต็ม  
ค่าร้อยละอ่ืนคิดตามสัดส่วน 

บัณฑิตวิทยาลยั 

20 ร้อยละจ านวนบทความของ
วารสาร ASI 
(วารสาร 1 ฉบบัประกอบด้วย 6 
บทความ เผยแพร่ 6 ฉบบัต่อปี 
รวมเผยแพร่ทั้งสิ้น 36 บทความ
ต่อปี) 

1(3) ร้อยละ 100 ได้คะแนนเต็ม  
ค่าร้อยละอ่ืน คิดตามสัดส่วน 

บัณฑิตวิทยาลยั 

21 ร้อยละผลส าเร็จการใช้งานระบบ 
DOMS  

1(1) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนอ านวยการ
และสารบรรณ 

22 ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

1(2) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

23 การรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลยัในด้านตา่งๆ 
 

1(2) จ านวนครั้ งที่มีการชี้แจงเรื่องจากที่ประชุมบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมส านักวิชา(หมายถึงการ
ประชุมที่มีทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 
เข้าร่วม ไม่ใช่การประชุมเฉพาะกรรมการประจ าส านัก
วิชา)  
เกณฑ์การพิจารณา 
1. จ านวนคร้ังของการประชุมส านักวิชาไมน่้อยกว่า 
12 คร้ังต่อปี 
2. จ านวนคร้ังที่มีการชี้แจงเร่ืองจากที่ประชุมบริหาร
มหาวิทยาลยัในการประการประชุมส านักวชิา  
ไม่น้อยกว่า 12 คร้ัง/ปี ได้คะแนนเต็ม 

รองอธิการบดีที่
ก ากับส านักวิชา 
ตรวจสอบจาก
รายงานการ
ประชุมส านัก
วิชาในปีประเมนิ 
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3. ถ้าจ านวนคร้ังตามข้อ 2 น้อยกว่า 12 คิดคะแนนตาม
สัดส่วน 

24 โครงการนวัตกรรม กระบวนการ
ท างานของพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไปเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน  
ลดเวลา ลดขั้นตอน และประหยัด
ง บ ป ร ะ ม า ณ  โ ด ย ผ่ า น ค ว า ม
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชา/วิทยาลัย 

-(4) จ านวน 1 โครงการหรือ 1 ชิ้นงานต่อส านักวิชา/
วิทยาลัย 

กรรมการ
ประเมินโดยมี
รองอธิการบดี 
ที่ก ากับส านัก
วิชาเปน็
ประธาน 

25 ร้อยละการบันทึกงานประจ าวัน
ของพนักงาน 

-(2) - ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้คะแนนเต็ม  
ค่าร้อยละอ่ืน คิดตามสัดส่วน 

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และ
องค์กร/ศูนย์
เทคโนโลยดีิจิทัล 

26 การเข้าร่วมกิจกรรมกลาง 
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามนโยบาย  

1(2) - เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้คะแนนเต็ม และกรณี
อ่ืนคิดคะแนนตามสัดส่วนของรอ้ยละของการเข้าร่วม 

ส่วนสารบรรณ
และอ านวยการ/
ส่วนทรัพยากร
มนุษย์และ
องค์กร 

 
 
 
 


