ปรับปรุง 12 กรกฎาคม 2556 โดย ดร.วิชลุ ดา มาตันบุญ
ใช้ข้อมูลล่าสุดจากการประชุมนักวิจัยเพื่อคัดเลือกหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
และพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของนักวิจัย


ครั้งที่ 1/2555
วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 – 16.00น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (วิจยั )
เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (วิจยั ) ของสถาบันวิจยั สังคม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม งานนโยบายและแผนจึงได้จดั ทา “คู่มอื การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ (วิจยั )” เพื่อเป็นแนวทางสาหรับ คณะกรรมการสรุปข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (วิจยั ) ให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน และนักวิจยั ผู้ถูกประเมินได้ทราบทิศทางการปฏิบตั งิ านที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันฯ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตัวชี้วดั การดาเนินงานของ
สถาบันฯ ในทิศทางเดียวกันทัง้ ระบบ และได้ทราบแนวทางการประเมินของคณะกรรมการฯ และเพื่อความโปร่งใส่ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านฯ
“คู่มือการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิ ทยาลัยสายวิ ชาการ (วิ จยั )” มีภาระงานที่จะประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (วิจยั ) จานวน 5 รายการหลัก ได้แก่
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1. งานวิ จยั และงานโครงการที่ปรึกษา หมายถึง การจัดทาข้อเสนอโครงการวิจยั การดาเนินงานวิจยั การเป็ นทีป่ รึกษาโครงการ ผูอ้ านวยการ หัวหน้าโครงการ
ผูร้ ่วมงานวิจยั หรือแผนงานวิจยั การนาเสนอผลงานวิจยั การตีพมิ พ์ผลงานวิจยั และการเขียนบทความทางวิชาการ7 งานวิเคราะห์8 งานค้นคว้า9 ได้แก่ Action
Research, Applied Research, Document Research, การปริวรรตและชาระเอกสารโบราณและหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ , งานวิจยั ประเมินผล รวมถึง
งานวิจยั ในลักษณะโครงการทีป่ รึกษา (Consultant)
2. งานเชิ งพัฒนา หมายถึง งานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานวิจยั การปรับปรุงและพัฒ นาระบบการปฏิบตั งิ าน การพัฒนาระบบการทางานใน
หน่วยงาน การประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนานวัตกรรม งานนวัตกรรมเชิงสังคมและชุมชน การพัฒนาเครือข่ายในชุมชน การพัฒนาหลักสูตรอบรม การถอดบทเรียน
การทางาน การถอดบทเรียนในชุมชน การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง การเขียน การแต่ง/ เรียบเรียง/ แปล หนังสือ 10 ตารา11 คู่มอื 12 หนังสือเล่ม
เล็ก คู่มอื เผยแพร่ในชุมชน และการจัดทาและพัฒนา Website เป็นต้น
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บทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารซึ่งเรียบเรียงวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่นลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานทางวิ ชาการนัน้ ๆ สาหรับบทความทาง
วิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ทั่วไปสาหรับประชาชนนั้น อาจใช้ได้บ้าง หากมีคุณค่าทางวิชาการเพียงพอ
8
งานวิเคราะห์ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นมาทาการศึกษาเปรียบเทียบอย่างมีระบบเพื่อนาไปสูก่ ารหาคาตอบหรือแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึน้ ตลอดจนหาแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงจะต้องจัดทาเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย
9
งานค้นคว้า หมายถึง การศึกษาหรือรวบรวม เรื่องราวที่เกิดขึ้น แล้วนามาเรียบเรียงอย่างมีระบบ และสมเหตุสมผล เพื่อที่จะนาไปใช้อ้างอิง และให้เป็ นประโยชน์ในการศึกษาในขั้นต่อๆ ไป และต้องจัดทา
เป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย
10
หนังสือ หมายถึง การแต่ง การเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ หรือกึ่งวิชาการที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบเข้าเล่มเย็บเรียบร้อย มีสารบัญแบ่งหมวดหมูข่ องเนือ้ หาอย่างชัดเจน และมีการจัดพิมพ์เผยแพร่
11
ตารา หมายถึง การแต่ง การเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการอย่างมีระบบ เช่น ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนือ้ เรื่อง สรุป และการอ้างอิงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทันสมัย โดยจะต้องมีเนือ้ หาสาระอย่าง
ละเอียดครอบคลุมวิชา หรือส่วนของวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน และจะต้องจัดทาเป็นรูปเล่มอย่ างเรียบร้อย
12
คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง แนวทางหรือขั้นตอนในการทางานของตนเองที่ได้มกี ารปรับปรุง แก้ไข และพิสูจน์ได้แล้วว่าได้ผลดี และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ของตนเองต้องจัดทาเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย
13
13
13
หนังสือเล่มเล็ก หมายถึง การจัดทาเอกสารหรือหนังสือที่มเี นื้อหาเพื่อให้ความรู้ โดยผ่านการกระบวนการคิด วิเคราะห์ แล้วพิมพ์เผยแพร่ต่อชุมชนและสาธารณะ
14
คู่มือเผยเผยแพร่ในชุมชน หมายถึง การจัดทาเอกสารในลักษณะเป็นรูปเล่ม หรือหนังสือที่มีเนื้อหาเพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของชุมชน

3

3. งานบริ การวิ ชาการและเผยแพร่ หมายถึง การจัดทาโครงการบริการวิชาการ จัดประชุม/ อบรม/สัมมนา บริการวิชาการ การจัดกิจกรรม การเป็ นวิทยากร
บรรยาย/ วิทยากรปฏิบตั ิการ/ วิทยากรกลุ่ม การเป็ นผู้ทรงคุณวุฒทิ าหน้ าที่ตรวจวินิจฉัยข้อเสนอโครงการ เครื่องมือในการทาวิจยั และผลงานวิจ ั ย การให้
ค าปรึก ษา การให้ ข้อ มู ล และให้ ค าปรึก ษาแก่ นั ก วิจ ัย /นั ก วิช าการ นั ก ศึ ก ษา และบุ ค คลภายนอก การสนั บ สนุ น การเรีย นการสอน ทัง้ ในและนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การให้ความรู้ การให้บริการผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมหรือสัมมนา รวมทัง้ การ
เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ การเผยแพร่ผ่านสื่อทุกประเภท
4. งานสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ หมายถึง การปฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้องกับการสนับสนุ นการเรียนการสอน ได้แก่ การสอน การ
ร่วมสอน การเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์/ IS การเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ IS การบรรยายพิเศษในกระบวนวิชาต่างๆ การเป็ นผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบ
เครือ่ งมือการทาวิทยานิพนธ์ รวมทัง้ การให้ขอ้ มูลและคาปรึกษาแก่นกั ศึกษาตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป
5. งานบริ หาร และงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย หมายถึง การเป็ นคณะกรรมการภายในสถาบันวิจยั สังคม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูป้ ระสานงานกลุ่มและ
งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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สัดส่วนและวิ ธีการคานวณคะแนนการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการสาย ข. (กลุ่มงานวิ จยั )

งานวิจัย
สัดส่วน 50%

งานเชิงพัฒนา
สัดส่วน 20%

งานบริการวิชาการและ
เผยแพร่
สัดส่วน 20%

งานสนับสนุนการเรียนการสอน
ภายในมหาวิทยาลัย
สัดส่วน 5%

งานบริหารและงานอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
สัดส่วน 5%

คะแนนการปฏิบัติงาน 100%
คะแนนการปฏิบัติงานที่ปรับเป็น
สัดส่วน 70%

คะแนนคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
สัดส่วน 30%

คะแนน 100%
สาหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
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วิธีการคานวณคะแนนการปฏิบตั ิ งานเทียบสัดส่วนคะแนนตามระดับ (ซี)
1. คณะกรรมการสรุปข้อมูลฯ นาคะแนนการปฏิบตั งิ านแต่ละรายการหลัก ซึง่ ได้แก่ งานวิจยั , งานเชิงพัฒนา , งานบริการวิชาการและเผยแพร่ งานสนับสนุ นการเรียน
การสอน และงานบริหารและงานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มาเทียบเป็ นสัดส่วนของคะแนนขัน้ ต่าตามระดับ (ซี) โดยนาคะแนนการปฏิบตั งิ านแต่ละรายการหลัก มา
หารด้วย “คะแนนขัน้ ต่าตามระดับ (ซี)” ของรายการนัน้ ๆ (ดังตาราง) คูณด้วย 100 จะได้ “ร้อยละของคะแนนการปฏิบตั งิ านเมือ่ เทียบกับคะแนนขัน้ ต่าตามระดับ (ซี)
ของรายการหลัก”
คะแนนการปฏิบตั งิ านแต่ละรายการหลัก
คะแนนขันต
้ ่ำตำมระดับ (ซี) ของรำยกำรหลักนัน้

 100 = ร้อยละของคะแนนการปฏิบตั งิ านเมือ่ เทียบกับคะแนนขัน้ ต่าตามระดับ (ซี) ของรายการหลัก
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ตารางนี้ เป็ นตารางเดิ ม ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนด้วยเหตุผล 2 ประการคือ
1. ปัจจุบนั ระดับของนักวิ จยั ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เป็ น 1) ระดับต้น 2) ระดับกลาง 3) ระดับสูง และ 4) ระดับเชียวชาญพิ เศษ แต่เดิ ม
เป็ นระบบซีตามระบบราชการ
2. ระบบการประเมิ นแบบใหม่เป็ นการประเมิ นปี ละ 1 ครัง้ แต่ระบบเดิ มมีการประเมิ นปี ละ 2 ครัง้

รายการหลัก
งานวิจยั
งานวิชาการลักษณะอื่นๆ
งานบริการวิชาการและเผยแพร่
งานสนับสนุ นการเรียนการสอน
งานบริหารและงานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
รวม

คะแนนขัน้ ตา่ ตามระดับ (ซี) ของแต่ละรายการหลัก* มีดงั นี้
ประเมิ นรอบแรก
ประเมิ นรอบที่ 2
ระดับ 7, 7-8
ระดับ 9
ระดับ 7, 7-8
ระดับ 4 - 6
ระดับ 4 - 6
(ชานาญการ) (เชี่ยวชาญ)
(ชานาญการ)
100
200
300
150
300
10
10
10
10
10
37.5
75
112.5
37.5
75
5
10
15
5
10
152.5

295

437.5

202.5

395

ระดับ 9
(เชี่ยวชาญ)
450
10
112.5
15
587.5

หมายเหตุ: * คะแนนขัน้ ต่า คานวณโดยอ้างอิงตารางปริมาณงานขัน้ ต่า ตามมติทป่ี ระชุมการจัดทาภาระงานขัน้ ต่าของบุคลากรกลุ่มงานวิจยั ครัง้ ที่ 3/2547
วันที่ 11 มิถุนายน 2547 (เอกสารแนบด้านท้าย
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2. ร้อยละของคะแนนการปฏิบตั งิ านเมือ่ เทียบกับคะแนนขัน้ ต่ าตามระดับ (ซี) ของรายการหลัก จะถูกนามาเรียงลาดับ และปรับให้เป็ นช่วงคะแนน ดังตาราง
คณะกรรมการสรุปข้อมูลฯ จะนาคะแนนการปฏิบตั งิ านที่แปลงแล้วของแต่ละรายการหลัก ทีผ่ รู้ บั การประเมินได้รบั รวมกันเป็ น “คะแนนการปฏิบตั งิ าน” (คะแนนเต็ม
100 คะแนน) และปรับเป็ น “คะแนนร้อยละ 70” ดังตาราง
ตารางเดิ ม (ตารางนี้ เป็ นประเด็นหารือว่าควรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร)
คะแนนการปฏิ บตั ิ งานเมื่อเทียบกับคะแนนขัน้ ตา่ ตามระดับ (ซี)
จะถูกปรับเป็ นคะแนนตามสัดส่วนของรายการหลักที่กาหนดไว้เป็ นช่วงคะแนนดังนี้
รายการหลัก
งานวิจยั
งานวิชาการลักษณะอื่นๆ
งานบริการวิชาการและเผยแพร่
งานสนับสนุ นการเรียนการสอน
งานบริหารและงานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
คะแนนการปฏิ บตั ิ งาน (คะแนนเต็ม)
คะแนนการปฏิ บตั ิ งานที่ปรับเป็ นร้อยละ
70 แล้ว (คะแนนร้อยละ 70)

คะแนนสูงสุดทีแ่ ปลงแล้ว
55
15
20
5
5
100

คะแนนเรียงลาดับจากน้อยไป คะแนนต่ าสุดทีแ่ ปลงแล้ว
หามาก
33
9
12
3
3
60

70

42
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3. คณะกรรมการสรุปข้อมูลฯ จะนาคะแนนร้อยละ 70 ให้ผบู้ ริหารพิจารณา
4. ผูบ้ ริหารจะนาคะแนน (ร้อยละ 70) ทีค่ ณะกรรมการสรุปข้อมูลฯ นาเสนอ มารวมกับคะแนนคุณลักษณะการปฏิบตั งิ านร้อยละ 30 จะได้คะแนน 100% สาหรับ
การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน
คะแนนการปฏิบตั งิ าน
เต็ม 70 คะแนน

+ คะแนนคุณลักษณะการปฏิบตั งิ าน = คะแนนสุดท้ายสาหรับการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน
เต็ม 30 คะแนน
(เต็ม 100 คะแนน)

5. การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน จะนาคะแนนสุดท้าย (เต็ม 100 คะแนน) ของผูร้ บั การประเมินแต่ละคนมาเรียงลาดับ โดยผูร้ บั การประเมินทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดจะ
ได้รบั การพิจารณาให้เลื่อนขัน้ ตาแหน่งเงินเดือนก่อน ทัง้ นี้ จานวนผูไ้ ด้รบั การเลื่อนขัน้ ตาแหน่งเงินเดือนจะเป็ นไปตามโควต้าทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
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ตารางรายการประเมิน
รายการที่ 1 งานวิ จยั (และงานที่ปรึกษา) สัดส่วนร้อยละ 50 จานวนชั ่วโมง 19.25 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์
รายการประเมิ น
1.1 การเขียนข้อเสนอโครงการ
1.1.1 ข้อเสนอโครงการทีไ่ ด้รบั ทุน
สนับสนุ น (ทีเ่ ริม่ ดาเนินการแล้ว)

เอกสารประกอบการประเมิ น

คะแนน

ข้อเสนอโครงการ หรือ สัญญา หรือ จดหมาย
30 /โครงการ
ตอบรับการสนับสนุนทุนวิจยั จากหน่วยงานผูใ้ ห้
ทุน
(หนังสือทีเ่ ป็นทางการและหนังสืออิเล็คทรอนิคส์)
1.1.2 ข้อเสนอโครงการทีไ่ ด้รบั แจ้งว่าได้ รายงานโดยเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานวิจยั
25 / โครงการ
ทุน แต่ยงั ไม่ได้เริม่ ดาเนินการ
1.1.3 ข้อเสนอโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างรอ ข้อเสนอโครงการวิจยั
20 / โครงการ
ผลการพิจารณา หรือไม่ได้รบั ทุน
1.1.4 ข้อเสนอชุดโครงการ/แผนงานวิจยั
5 / ชุดโครงการ,
แผนงาน

หมายเหตุ
ต้องมีเอกสารหลักฐานทีเ่ ป็ นการยืนยันว่า
ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จากแหล่งทุนแล้ว
คิดตามสัดส่วนการทางาน หากไม่แจ้งสัดส่วน
จะเฉลีย่ คะแนนตามจานวนนักวิจยั
เดิม 20
คิดตามสัดส่วนการทางาน หากไม่แจ้งสัดส่วน
จะเฉลีย่ คะแนนตามจานวนนักวิจยั
หัวหน้าชุดโครงการ/ ผูอ้ านวยการแผนงาน
วิจยั
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รายการประเมิ น
เอกสารประกอบการประเมิ น
1.2 งานวิ จยั หรืองานที่ ปรึกษาที่อยู่
ในขัน้ ดาเนิ นการ
1.2.1 งานวิจยั หรืองานทีป่ รึกษาทีม่ ี - มีรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์ม
แหล่งทุนและมีระบบการประเมินที่
พร้อมเอกสารประกอบ
ชัดเจน
- ในกรณีมผี รู้ ว่ มงานหลายคน ให้แนบ
เอกสารหลักฐานสัดส่วนการร่วมงานวิจยั
โดยให้หวั หน้ าโครงการเซ็นรับรอง
ด้วย (หารือกรณีโครงการขนาดใหญ่และ
มีผรู้ ว่ มโครงการหลายองค์กร)
ให้ ค ะแนนที่ป รึก ษาโครงการวิจ ัย ที่ไ ด้
ดาเนินการแล้วเสร็จเท่านัน้

คะแนน

หมายเหตุ

100 /โครงการ - จะพิจารณาเป็ น 1 โครงการ (100 คะแนน) เมือ่
โดยแบ่งสัดส่วน - มีส่วนร่วม 70% ขึน้ ไป สาหรับโครงการทีไ่ ด้รบั ทุน
ตามงวดงาน ไม่เกิน 500,000 บาท
- มีส่วนร่วม 50% ขึน้ ไป สาหรับโครงการทีไ่ ด้รบั ทุน
500,001–1,000,000 บาท
- มีส่วนร่วม 30% ขึน้ ไป สาหรับโครงการทีไ่ ด้รบั ทุน
1,000,001 – 5,000,000 บาท
- มีส่วนร่วม 20% ขึน้ ไป สาหรับโครงการทีไ่ ด้รบั ทุน
มากกว่า 5,000,001 บาทขึน้ ไป
- ถ้านอกเหนือไปจากนี้ให้พจิ ารณาเป็นรายๆ ไป และให้
ผูบ้ ริหารพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
- สัดส่วนการทางาน (ในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มวิจยั ) คิดจากสัดส่วน
ใน 1 โครงการ นัน้ หากไม่แจ้งสัดส่วนจะเฉลีย่ คะแนนตาม
จานวนนักวิจยั
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รายการประเมิ น
1.2.2 งานวิจยั ทีเ่ ป็ น Desk study
ไม่มแี หล่งทุนและระบบประเมิน

เอกสารประกอบการประเมิ น
- มีรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์ม
พร้อมเอกสารประกอบ
- หากมีผรู้ ว่ มวิจยั ให้ระบุสดั ส่วนผลงานให้
ชัดเจน ถ้าหากไม่ได้แจ้งสัดส่วนการทางาน
จะเฉลีย่ คะแนนตามจานวนผูร้ ว่ มวิจยั

1.3 งานวิ จยั / Desk study ที่เสร็จ
สมบูรณ์

1.3.1 รายงานผลการวิจยั

1.3.2 รายงานผลการวิจยั ทีเ่ ป็น
Desk study ทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว

1.3.3 หัวหน้าโครงการ

(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือรายงานฉบับ
สมบูรณ์
(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือรายงานฉบับ
สมบูรณ์

ข้อเสนอโครงการ และรายละเอียดการดาเนิน
โครงการ

คะแนน
หมายเหตุ
50 /โครงการ - ในรายงานความก้าวหน้า ต้องระบุรายละเอียดของงาน
ให้ชดั เจน เช่น ชื่อเรือ่ งทีศ่ กึ ษา วัตถุประสงค์ ประโยชน์
การเผยแพร่ ทีม่ าของรายงานหรือข้อมูล ช่วงระยะเวลา
เริม่ ต้น-สิน้ สุด เป็นต้น
- ถ้าเป็นงานทีเ่ สร็จไม่ทนั เวลาทีก่ าหนดไว้ในแผนการ
ทางานหรืองานทีแ่ ล้วเสร็จช้ากว่ากาหนดเวลา จะถูกตัด
คะแนนรอบประเมินละ 40% หากเกิน 2 ปี จะได้ 0
คะแนน
150 /โครงการ - หากมีผรู้ ว่ มวิจยั ให้ระบุสดั ส่วนผลงานให้ชดั เจน ถ้าหาก
ไม่ได้แจ้งสัดส่วนผลงาน คะแนนทีไ่ ด้รบั จะเฉลีย่ สัดส่วน
เท่ากันตามจานวนนักวิจยั
100 /โครงการ - ต้องมีการดาเนินการตามระบบงานวิจยั และขัน้ ตอนของ
สถาบันฯ
- หากมีผรู้ ว่ มวิจยั ให้ระบุสดั ส่วนผลงานให้ชดั เจน ถ้าหาก
ไม่ได้แจ้งสัดส่วนผลงาน คะแนนทีไ่ ด้รบั จะหารตาม
จานวนนักวิจยั
30 /โครงการ
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รายการประเมิ น
1.3.4 ทีป่ รึกษาโครงการวิจยั
1.3.5 งานผูอ้ านวยการแผน
งานวิจยั / ผูจ้ ดั การโครงการวิจยั
1.3.6 ผูป้ ระสานงาน/ เลขานุการ
โครงการวิจยั

เอกสารประกอบการประเมิ น
ข้อเสนอโครงการ และรายละเอียดการดาเนินโครงการ
ข้อเสนอโครงการ และรายละเอียดการดาเนินโครงการ

คะแนน
10 /โครงการ
15 /โครงการ

หมายเหตุ

หลักฐานการประสานงานโครงการในช่วงเวลาประเมิน

10 /โครงการ

การประสานงานโครงการในทีน่ ้ี หมายถึง
การปฏิบตั งิ านในเชิงวิชาการ การเป็ น
ผูจ้ ดั การแผนงานวิจยั
มุง่ เน้นการประเมินผลทีก่ ่อให้เกิด
ข้อแนะนา ข้อแก้ไข เพื่อให้ผลงานนัน้ ดี
ขึน้

แบบประเมินหลังสิน้ สุดการวิจยั ที่ peer reviewer
ได้ประเมินแล้ว
แบบประเมินหลังสิน้ สุดการวิจยั ที่ peer reviewer
ได้ประเมินแล้ว
แบบประเมินหลังสิน้ สุดการวิจยั ที่ peer reviewer
ได้ประเมินแล้ว
บันทึกข้อความ / หนังสือ / เอกสารมอบหมายงาน หรือ
ตัวผลงานทีด่ าเนินการเสร็จแล้ว

ไม่มคี ะแนน

1.4 งานวิ จยั ที่ได้รบั การประเมิ น
โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
1.4.1 ระดับพอใช้
1.4.2 ระดับดี
1.4.3 ระดับดีมาก
1.5 งานวิ จยั ที่ผอ้ ู านวยการ /
มหาวิ ทยาลัยมอบหมาย

50 /โครงการ
100 /โครงการ
100 /โครงการ อยูใ่ นดุลยพินิจของผูอ้ านวยการ
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รายการประเมิ น
1.6 บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ

1.7 งานเขียนบทความ
1.7.1 บทความทีล่ งในวารสารทางวิชาการ
วารสาร ทีม่ คี ่า Impact factor
1.7.2 บทความทีล่ งในวารสารทางวิชาการ
ต่างประเทศ ทีม่ คี ่า Impact factor
1.7.3 บทความทีล่ งในวารสารทางวิชาการ
ต่างประเทศ ทีไ่ ม่มคี ่า Impact factor
1.7.4 บทความทีล่ งในวารสารวิชาการ

1.7.5 งานปริวรรษที่นามาวิเคราะห์หรือ
ตีความโดยเชื่อมโยงกับบริบทสังคมและ
วัฒนธรรม
1.8 งานวิ จยั / ผลงานที่ได้รบั รางวัล
1.8.1 งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั รางวัลในประเทศ

เอกสารประกอบการประเมิ น
บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ของผลงานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จใน
รอบประเมินนัน้ ๆ ในรูปแบบไฟล์ดจิ ติ อล
และเอกสาร

คะแนน
10 /เรือ่ ง

Manu print หรือหนังสือตอบรับจากกอง
บรรณาธิการวารสาร
Manu print หรือหนังสือตอบรับจากกอง
บรรณาธิการวารสาร
Manu print หรือหนังสือตอบรับจากกอง
บรรณาธิการวารสาร
หนังสือตอบรับจากกองบรรณาธิการ
วารสาร และสาเนาของบทความทีไ่ ด้รบั
การตีพมิ พ์
เอกสารงานปริวรรษ

50 /บทความ

หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนนตามสัดส่วนความ
รับผิดชอบ หากไม่ระบุให้เฉลีย่ ตามจานวนผูร้ ว่ มงาน
100 /บทความ หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนนตามสัดส่วนความ
รับผิดชอบ หากไม่ระบุให้เฉลีย่ ตามจานวนผูร้ ว่ มงาน
80 /บทความ หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนนตามสัดส่วนความ
รับผิดชอบ หากไม่ระบุให้เฉลีย่ ตามจานวนผูร้ ว่ มงาน
50 /บทความ หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนนตามสัดส่วนความ
รับผิดชอบ หากไม่ระบุให้เฉลีย่ ตามจานวนผูร้ ว่ มงาน

หลักฐานการได้รบั รางวัล
พร้อมรายละเอียด

150 /โครงการ

30 /ชืน้ งาน

หมายเหตุ
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษให้จดั ทาตามรูปแบบของศูนย์
บริหารงานวิจยั เพื่อจะได้ลงในหนังสือ CMU Abstract
ด้วย
- หัวหน้าโครงการวิจยั / ผูจ้ ดั ทาบทคัดย่อจะเป็นผูไ้ ด้รบั
คะแนนนี้ ไม่ได้เฉลีย่ ตามจานวนนักวิจยั

หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนนตามสัดส่วนความ
รับผิดชอบ หากไม่ระบุให้เฉลีย่ ตามจานวนผูร้ ว่ มงาน
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1.8.2 งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับนานาชาติ หลักฐานการได้รบั รางวัล
พร้อมรายละเอียด

250 /โครงการ

รายการประเมิ น
เอกสารประกอบการประเมิ น
1.9 งานวิ จยั ที่จ่ายเงิ นสมทบเข้ามหาวิ ทยาลัย หลักฐานใบเสร็จรับเงินของสถาบันฯ หรือ
บันทึกข้อความส่งเงินเข้าสถาบันฯ หรือ
และกองทุน
หลักฐานอื่นๆ ซึง่ เป็นการแสดงว่าได้จ่ายเงิน
เข้าสถาบันฯ
เงิ นสมทบที่เป็ นเงิ นรายได้เข้าสถาบันฯ
ให้คิดคะแนนคูณ 2 (สองเท่า)

คะแนน
หมายเหตุ
ร้อยละ 0.1 ของ - ขอให้ ฝ่ายการเงิ นรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
ยอดเงินสมทบ นักวิ จยั ตรวจสอบก่อนให้ คณะกรรมการ
สรุปข้อมูลฯ พิ จารณา
- เงินสมทบให้หมายรวมถึง เงินสมทบค่า
สาธารณูปโภค เงินรายได้จากการจัดการ
อบรมและค่าห้องประชุม (ในกรณีโครงการ
งบประมาณภายนอก) และเงินค่าเช่า
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต (ในกรณี
โครงการงบประมาณแผ่นดิน)
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รายการที่ 2 งานเชิ งพัฒนา สัดส่วนร้อยละ 20 จานวนชั ่วโมง 5.25 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์
รายการประเมิ น
2.1 หนังสือ / ตารา / คู่มือ / หนังสือ
เล่มเล็ก / คู่มือเผยแพร่ในชุมชน
ฯลฯ

เอกสารประกอบการประเมิ น
(ร่าง) ฉบับสมบูรณ์ หรือผลงานทีด่ าเนินการเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว

2.2 การพัฒนาหลักสูตรอบรม
2.3 งานพัฒนาองค์กรในรูปแบบของการ
จัดทาเอกสารเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของฝา่ ยแผนงาน
2.4 งานจัดทา Website
2.4.1 งานพัฒนาเว็บไซต์ใหม่

หลักสูตรอบรมและความเป็ นมาของหลักสูตร
เอกสารทีเ่ ป็ นหลักฐานว่าได้ดาเนินงาน และส่งผลงาน
ให้ฝา่ ยแผนงาน

80 / หลักสูตร
10 / ผลงาน

ทีอ่ ยูเ่ ว็บไซต์ และรายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ใน
เว็บไซต์ และต้องแสดงหลักฐานการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ในช่วงเวลาทีเ่ สนอให้พจิ ารณา
พิจารณาผลงานทีล่ งข้อมูลในรอบปีการประเมิน

50 /เว็บไซต์

2.4.2 การปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
เพิม่ เติมเนื้อหาใน Website ของ
สถาบันฯ และกลุ่มงาน
2.4.2.1 ฐานข้อมูล
ให้ระบุช่อื ฐานข้อมูล และแหล่งสืบค้นฐานข้อมูล
2.2.2.2 ข่าว/กิจกรรม
ให้ระบุช่อื ฐานข้อมูล และแหล่งสืบค้นฐานข้อมูล

คะแนน
100 /เล่ม

10 /เรือ่ ง
5 /เรือ่ ง

หมายเหตุ
- ต้องมีหลักฐานทีเ่ ป็นรูปเล่มสมบูรณ์
หรือร่างฉบับสมบูรณ์ (ในกรณีทข่ี อ
อนุมตั จิ ดั ทาแล้ว)
- ต้องมีหลักฐานแสดงการเผยแพร่
ผลงาน ในรูปแบบการตีพมิ พ์
- หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนน
ตามสัดส่วนความรับผิดชอบ หากไม่
ระบุให้เฉลีย่ ตามจานวนผูร้ ว่ มงาน

หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนนตาม
สัดส่วนความรับผิดชอบ หากไม่ระบุ
ให้เฉลีย่ ตามจานวนผูร้ ว่ มงาน

ปรินท์หน้า Web แนบ
ปรินท์หน้า Web แนบ
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รายการประเมิ น
2.4.3 งานเขียนบทความเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ทางวิชาการอื่นๆ

2.5 พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม/ ชุมชน

2.5.1 เป็นผูด้ าเนินการเอง
2.5.2 เป็นผูร้ ว่ มดาเนินการ/ผูส้ นับสนุน
2.5.3 งานเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา

เอกสารประกอบการประเมิ น
ตัวบทความพร้อมระบุทอ่ี ยูเ่ ว็บไซต์ ทีจ่ ะสามารถ
เปิดดูบทความได้

คะแนน
10 /บทความ

หมายเหตุ
ไม่ใช่บทความทีล่ งในเว็บไซต์ทต่ี นเอง
เป็นผูร้ บั ผิดชอบ เช่น เว็บไซต์ของ
กลุ่มวิจยั (ยกเว้นลงในเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ www.sri.cmu.ac.th
โดยตรง)

โครงการจัดกิจกรรม, การถอดบทเรียนการ
ดาเนินงาน หรือกิจกรรม
โดยมีเอกสารแสดงหลักฐานจากชุมชนว่าเป็น
นวัตกรรมใหม่ (ส่วนนี้เห็นว่าควรตัดออกเพราะความ
เข้าใจของชุมชนกับนักวิจยั เกีย่ วกับคาว่านวัตกรรม
อาจไม่เหมือนกัน)
50 /กิจกรรม
25 /กิจกรรม
10 / ครัง้

หมายเหตุ:
การพัฒนาหลักสูตรอบรม, พัฒนานวัตกรรมเชิ งสังคม/ชุมชน และงานเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา ต้องมีรายงานประกอบการขอทีป่ ระกอบไปด้วยรายละเอียด
งาน ได้แก่ เป็นการพัฒนาระบบอะไร เป็นประโยชน์อย่างไร เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างไร เป็นประโยชน์อย่างไร เป็นการพัฒนาหลักสูตรอบรมอะไร มีประโยชน์อย่างไร
ในรายงานต้องประกอบไปด้วย
1. ชื่องานทีท่ า
2. วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
3. ประโยชน์ทน่ี าไปใช้ในอนาคต
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4. มีรายเซ็นผูอ้ านวยการสถาบันฯ
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รายการที่ 3 งานบริ การวิ ชาการและเผยแพร่
(รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรมที่มีลกั ษณะเดียวกัน) สัดส่วนร้อยละ 20 จานวนชั ่วโมง 7 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์
รายการประเมิ น
3.1 โครงการบริ การวิ ชาการ
(บูรณาการ)
3.1.1 การเขียนข้อเสนอโครงการ
3.1.1.1 ข้อเสนอโครงการทีไ่ ด้รบั ทุน
สนับสนุ น

3.1.1.2 ข้อเสนอโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา
3.1.2 อยูใ่ นระหว่างการดาเนินงาน

3.1.3 ดาเนินการเสร็จสิน้

เอกสารประกอบการประเมิ น

คะแนน

ข้อเสนอโครงการ หรือ สัญญา
หรือ จดหมายตอบรับการ
สนับสนุ นทุนวิจยั จากหน่วยงาน
ผูใ้ ห้ทุน หรือหลักฐานการ
ประสานงานระหว่างนักวิจยั กับ
แหล่งทุนทีบ่ ่งบอกว่าได้รบั ทุน
อย่างไม่เป็นทางการ
ข้อเสนอโครงการ

30 /โครงการ

ต้องมีเอกสารหลักฐานทีเ่ ป็ นการยืนยันว่าได้รบั การ
สนับสนุ นทุนวิจยั จากแหล่งทุนแล้ว คิดตามสัดส่วน
การทางาน หากไม่แจ้งสัดส่วนจะเฉลีย่ คะแนนตาม
จานวนผูร้ ว่ มงาน

20 /โครงการ

รอผลการพิจารณา คิดตามสัดส่วนการทางาน หากไม่
แจ้งสัดส่วนจะเฉลีย่ คะแนนตามจานวนนักวิจยั

รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ

หมายเหตุ

ให้คะแนนตามสัดส่วนที่
แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 75/ โครงการ
(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือ
75 /โครงการ
หากมีผรู้ ว่ มโครงการ ให้ระบุสดั ส่วนผลงานให้ชดั เจน
รายงานฉบับสมบูรณ์
หากไม่แจ้งสัดส่วน เฉลีย่ คะแนนตามจานวนผูร้ ว่ ม
โครงการ
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รายการประเมิ น
3.2 การประชุม / อบรม/ สัมมนา
3.2.1 เป็นผูจ้ ดั การจัดประชุม / อบรม/ สัมมนา เพื่อ
เผยแพร่ผลงานตามโครงการวิจยั และโครงการบริการ
วิชาการ (Organizer)
3.2.1.1. ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับ ภาค
3.2.1.2 การจัดประชุม / อบรม/ สัมมนาระดับประเทศ
3.2.1.3 การจัดประชุม / อบรม/ สัมมนา ระดับ
นานาชาติ
3.2.2 เป็นผูร้ ว่ มจัดการประชุม / อบรม /สัมมนา

3.2.2.1 ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
3.2.2.2 การจัดประชุม / อบรม/ สัมมนา
ระดับประเทศ
3.2.2.3 การจัดประชุม / อบรม/ สัมมนา / เสวนา
ระดับนานาชาติ

เอกสารประกอบการประเมิ น

คะแนน

หมายเหตุ
- จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
จากโครงการทีข่ ออนุ มตั ิ
ถ้าใช้หอ้ งประชุมสถาบันฯ โดยจ่ายค่าเช่าห้อง
ประชุม จะให้คะแนนเพิม่ 10 คะแนน

หนังสืออนุมตั กิ ารจัดประชุม พร้อม
รายละเอียดโครงการ และ/หรือ
สรุปผลการจัดประชุม
50 /ครัง้
80 /ครัง้
100 /ครัง้
หนังสืออนุมตั กิ ารจัดประชุม พร้อม
รายละเอียดโครงการ และ/หรือ
สรุปผลการจัดประชุม

ถ้าใช้หอ้ งประชุมสถาบันฯ โดยจ่ายค่าเช่าห้อง
ประชุม จะให้คะแนนเพิม่ 10 คะแนน
25 /ครัง้
40 /ครัง้
50 /ครัง้
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รายการประเมิ น
เอกสารประกอบการประเมิ น
3.2.3 เป็นผูป้ ระสานงานการจัดประชุม / อบรม/ สัมมนา / เสวนา เอกสารแต่ ง ตัง้ ให้ เ ป็ น ผู้ป ระสานงาน และ/หรือ
ทางวิชาการ (Coordinator)
เอกสารที่แ สดงว่ า ได้ม ีก ารปฏิบ ัติง านที่เ ป็ น การ
ประสานงานการประชุม และต้องมีผู้เข้าร่วมตัง้ แต่
10 คนขึน้ ไป
3.2.3.1 ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
3.2.3.2 การจัดประชุม / อบรม/ สัมมนา /เสวนา ระดับประเทศ
3.2.3.3 การจัดประชุมระดับนานาชาติ
3.2.4 วิทยากรในการ ประชุม อบรม / สัมมนา / เสวนา (ทัง้ ทีจ่ ดั กรณีเป็นงานจัดเองต้องมีหนังสืออนุมตั กิ าร
เองและได้รบั เชิญ)
ดาเนินงานทุกครัง้
กรณีทไ่ี ด้รบั เชิญหนังสือเชิญ และ/หรือใบตอบรับ
3.2.4.1 เป็ นวิทยากรบรรยาย (Speaker)
3.2.4.1.1 ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
3.2.4.1.3 ระดับนานาชาติ
3.2.4.1.2 ระดับประเทศ
3.2.4.2 เป็ นวิทยากรลงพืน้ ที/่ ศึกษาดูงาน/ ภาคสนาม
หนังสือเชิญ และ/หรือใบตอบรับ หรือเอกสารอื่นที่
ระบุการเชิญให้ปฏิบตั งิ าน ฯลฯ)
3.2.4.2.1 ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
3.2.4.2.2 ระดับประเทศ
3.2.4.2.3 ระดับนานาชาติ

คะแนน

หมายเหตุ
เดิม 30

10 /ครัง้
20 /ครัง้
30 /ครัง้

30 /ครัง้
50 /ครัง้
70 /ครัง้

30 /ครัง้
50 /ครัง้
70 /ครัง้
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รายการประเมิ น
3.2.4.3 เป็ นวิทยากรกลุ่มย่อย/ ปฏิบตั กิ าร/ Workshop
3.2.4.3.1 ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
3.2.4.3.2 ระดับประเทศ
3.2.4.3.3 ระดับนานาชาติ
3.2.5 เป็นผูด้ าเนินรายการ ผูด้ าเนินการอภิปราย (Moderator)
ในการประชุม / อบรม/ สัมมนา / เสวนา
3.2.5.1 ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
3.2.5.2 ระดับประเทศ
3.2.5.3 ระดับนานาชาติ
3.2.5เป็ นพิธกี รการประชุม / อบรม/ สัมมนา / เสวนา
3.2.5.1 ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
3.2.5.2 ระดับประเทศ
3.2.5.3 ระดับนานาชาติ

เอกสารประกอบการประเมิ น
หนังสือเชิญ และ/หรือใบตอบรับ หรือเอกสารอื่นที่
แสดงว่าได้ปฏิบตั งิ านนี้ (จดหมายขอบคุณ)

คะแนน

หมายเหตุ

30 /ครัง้
40 /ครัง้
50 /ครัง้

เดิ ม 20

หนังสือเชิญ และ/หรือใบตอบรับ หรือเอกสารอื่นที่
แสดงว่าได้ปฏิบตั งิ านนี้ (จดหมายขอบคุณ)
10 /ครัง้
20 /ครัง้
30 /ครัง้
หนังสือเชิญ และ/หรือใบตอบรับ หรือเอกสารอื่นที่
แสดงว่าได้ปฏิบตั งิ านนี้ (จดหมายขอบคุณ ฯลฯ)
10 /ครัง้
20 /ครัง้
30 /ครัง้

เดิ ม 60
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รายการประเมิน
3.2.6 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม / อบรม/ สัมมนา / เสวนา ระดมความ
คิดเห็น

3.2.6.1 ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
3.2.6.2 ระดับประเทศ
3.2.6.3 ระดับนานาชาติ
3.2.7 สรุปผลรายงานการประชุม / อบรม / สัมมนา / เสวนา
3.2.7.1 ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
3.2.7.2 ระดับประเทศ
3.2.7.3 ระดับนานาชาติ
3.2.8 สรุปผลประเมินการประชุม / อบรม / สัมมนา
3.2.8.1 ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
3.2.8.2 ระดับประเทศ
3.2.8.3 ระดับนานาชาติ

เอกสารประกอบการประเมิ น
หนังสือเชิญ และ/หรือใบตอบรับ หรือเอกสาร
อื่นทีแ่ สดงว่าได้ปฏิบตั งิ านนี้ (จดหมาย
ขอบคุณ ฯลฯ)

คะแนน

หมายเหตุ

5 /ครัง้
10 /ครัง้
15 /ครัง้
รายงานสรุปผลการประชุม / อบรม /สัมมนา
/ เสวนา

เฉพาะหัวหน้าโครงการ
30 /ครัง้
40 /ครัง้
60 /ครัง้

รายงานผลการประเมินการประชุม / อบรม/
สัมมนา / เสวนา

เดิม 20

เฉพาะหัวหน้าโครงการ
10 /ครัง้
20 /ครัง้
30 /ครัง้
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รายการประเมิ น
เอกสารประกอบการประเมิ น
3.3 งานบรรณาธิ การหนังสือรวมบทความ (Editor) ผลงานทีด่ าเนินการเสร็จแล้ว หรือ
ระบุหน้าทีข่ องผลงาน มีหลักฐาน
การมีส่วนร่วมอื่นๆ
3.3.1 งานบรรณาธิการหนังสือ/ รวมบทความ

3.3.2 งานบรรณาธิการบทความ
3.3.3 งานกองบรรณาธิการ วารสาร
3.3.4 งานกองบรรณาธิการ Newsletter จุลสาร
3.3.5 งานบรรณาธิการอื่นๆ
3.4 ผลงานทีถ่ ูกนาไปอ้างอิง (Citation)

3.4.1 ถูกอ้างอิงโดยหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, จุลสาร
3.4.2 ในหนังสือ/ วารสารวิชาการ, บทความวิชาการ
ระดับ ประเทศ
3.4.3 ในวารสารวิชาการ, บทความวิชาการระดับ
นานาชาติ
3.4.4 ใน Website

คะแนน

หมายเหตุ

100 /เล่ม

หากเป็นกองบรรณาธิการได้คะแนนตาม
สัดส่วนความรับผิดชอบ หากไม่ระบุให้คะแนน
โดยการเฉลีย่ ตามจานวนผูร้ ่วมดาเนินการ

20 /เรือ่ ง
10 /เล่ม
5 /เล่ม
10 /เรือ่ ง
บทความ / เอกสารทีม่ หี ลักฐานการ
อ้างอิงของนักวิจยั

ไม่นบั การอ้างอิงโดยตนเอง หรือการอ้างอิงโดย
ลูกศิษย์
5 /ครัง้
10 /ครัง้
25 /ครัง้
5 /ครัง้
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รายการประเมิ น
3.5 การนาเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์

3.6 งานจัดทาฐานข้อมูลสถิ ติ/ ดัชนี บรรณานุกรม/
ดัชนี รายชื่อหนังสือ/ Directory ผูท้ ี่ติดต่องาน/
คลังข้อมูลอื่นๆ
3.6.1 งานบรรณานุกรมทีม่ สี าระสังเขป
3.6.2 งานบรรณานุกรมทีม่ รี ายชื่อหนังสือ 100 ชื่อ
ขึน้ ไป
3.6.3 งานฐานข้อมูลสถิติ
3.6.4 งานคลังข้อมูล / ฐานข้อมูล / ดัชนี อื่นๆ
3.7 ให้คาแนะนา, ปรึกษาแก่นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี หรือบุคคลภายนอก
3.7.1 ชาวไทย
3.7.2 ชาวต่างชาติ

เอกสารประกอบการประเมิ น
โปสเตอร์ หรือตัวอย่างโปสเตอร์
ขนาด A4 พร้อมทัง้ รายละเอียดของ
งานประชุม หรือบทคัดย่อของ
โปสเตอร์ทล่ี งในเอกสารการประชุม
(proceeding)
ผลงานทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ใน
รูปแบบเอกสาร, หนังสือ, ไฟล์
ดิจติ อล และวิธกี ารเผยแพร่ เช่น ที่
อยูเ่ ว็บไซต์, CD-Rom เป็นต้น

คะแนน
หมายเหตุ
30 /โปสเตอร์ หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนนตามสัดส่วน
ความรับผิดชอบ หากไม่ระบุให้เฉลีย่ ตาม
จานวนผูร้ ว่ มงาน

หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนนตามสัดส่วน
ความรับผิดชอบ หากไม่ระบุให้เฉลีย่ ตาม
จานวนผูร้ ว่ มงาน
50 /ฐานข้อมูล
20 /ฐานข้อมูล
50 /ฐานข้อมูล
50 /ฐานข้อมูล

แบบฟอร์มขอใช้บริการทางวิชาการ
ทีผ่ มู้ าขอใช้บริการลงลายมือชื่อ
กากับ

แบบฟอร์มขอใช้บริการทางวิชาการสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันฯ
5 /ครัง้
10 / ครัง้
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รายการประเมิ น
3.8 การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณา
3.8.1 ข้อเสนอโครงการวิจยั
3.8.2 เครือ่ งมือการวิจยั
3.8.3 ผลงานการวิจยั
3.9 การเผยแพร่ผา่ นสื่อต่ างๆ และสื่อมวลชน

3.9.1 การจัดรายการวิทยุรว่ มกับหน่วยงานอื่นๆ
3.9.2 รับเชิญออกรายการวิทยุของหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้
การให้คาสัมภาษณ์และมีหลักฐาน
3.9.3 รับเชิญออกรายการโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ รวมทัง้ การให้
คาสัมภาษณ์ทม่ี เี นื้อหาทางวิชาการ และมีหลักฐาน
3.9.4 รับเชิญออกรายการโทรทัศน์ระดับประเทศ รวมทัง้
การให้คาสัมภาษณ์ทม่ี เี นื้อหาทางวิชาการ และมีหลักฐาน
3.9.5 ให้คาสัมภาษณ์ลงในหนังสือพิมพ์
3.9.5.1 ระดับท้องถิน่
3.9.5.2 ระดับประเทศ

เอกสารประกอบการประเมิ น
จดหมายเชิญ เอกสารแสดงผลการปฏิบตั งิ าน

คะแนน
15 /ครัง้
10 /ครัง้
50 /ครัง้

หนังสือเชิญ และ/หรือใบตอบรับ หรือหลักฐานอื่นทีแ่ สดงว่า
ได้ดาเนินการโดยระบุช่อื สถานีวทิ ยุ, ชื่อรายการ,
วัน-เวลาทีอ่ อกอากาศ, ผูด้ าเนินรายการ
10 /ครัง้
5 /ครัง้
10/ ครัง้
20 /ครัง้
สาเนาของบทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ หรือเอกสารรับรอง
ภาพถ่ายทีแ่ สดงการให้สมั ภาษณ์
5 /ครัง้
10 /ครัง้

หมายเหตุ
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รายการประเมิ น
3.9.6 เขียนบทความทีม่ เี นื้อหาสาระความรูล้ งใน
หนังสือพิมพ์

เอกสารประกอบการประเมิ น
สาเนาของบทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์

3.9.6.1 ระดับท้องถิน่
3.9.6.2 ระดับประเทศ
3.9.7 บทความทีล่ งในนิตยสาร จุลสาร Newsletter

หนังสือตอบรับจากกองบรรณาธิการ
และสาเนาของบทความทีไ่ ด้รบั การ
ตีพมิ พ์
3.9.8 การนาเสนอผลงานหรือเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออื่นๆ หลักฐาน รายละเอียดการปฏิบตั งิ าน
(วีดทิ ศั น์ กระเป๋า เสือ้ แผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์)
3.10 งานสนับสนุนการเรียนการสอนภายนอก
มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
3.10.1 เป็นเจ้าของวิชา/หรือร่วมเป็ นเจ้าของ ในหลักสูตร หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พเิ ศษ /
การเรียนการสอนทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ
ใบตอบรับ
3.10.2 การรับเชิญไปบรรยายพิเศษในวิชาสอน

หนังสือเชิญ และ/หรือ ใบตอบรับ และ/
หรือเอกสารประกอบการบรรยาย

คะแนน

10 /บทความ
20 /บทความ
10 /บทความ

30 /ครัง้

80 /วิชา/ภาคเรียน

10/ ครัง้

หมายเหตุ
หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนนตาม
สัดส่วนความรับผิดชอบ หากไม่ระบุ
ให้เฉลีย่ ตามจานวนผูร้ ว่ มงาน

หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนนตาม
สัดส่วนความรับผิดชอบ หากไม่ระบุ
ให้เฉลีย่ ตามจานวนผูร้ ว่ มงาน
หากมีผรู้ ว่ มดาเนินการ ให้คะแนนตาม
สัดส่วนความรับผิดชอบ หากไม่ระบุ
ให้เฉลีย่ ตามจานวนผูร้ ว่ มงาน

ให้คะแนนเฉพาะการสอนทีไ่ ม่ได้รบั
ค่าตอบแทน หรือได้รบั ค่าตอบแทนใน
อัตราราชการ
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รายการประเมิ น
3.10.3 งานวิทยานิพนธ์
3.10.3.1 กรรมการทีป่ รึกษา
3.10.3.2 กรรมการสอบ
3.10.4 งานค้นคว้าอิสระ
3.10.4.1 กรรมการทีป่ รึกษา
3.10.4.2 กรรมการสอบ
3.10.5 ดูแล (Advisor) นักศึกษา/ นักศึกษาฝึกงาน

เอกสารประกอบการประเมิ น
รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือ สาเนาหน้าปกและส่วน
ทีม่ ลี ายมือชื่อกรรมการวิทยานิพนธ์
จดหมายเชิญ
ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือ สาเนาหน้าปกและ
ส่วนทีม่ ลี ายมือชื่อกรรมการค้นคว้าอิสระ
จดหมายเชิญ
หนังสือตอบรับ และรายละเอียดการให้
คาแนะนา / คาปรึกษา

3.10.5.1 นักศึกษาชาวไทย

หมายเหตุ

30 /เรือ่ ง
20 /เรือ่ ง

20 /เรือ่ ง
15 /เรือ่ ง
ให้คะแนนนักศึกษา 1 คน 1 ครัง้
30 /คน/ภาค
การศึกษา
50 /คน/ภาค
การศึกษา

3.10.5.2 นักศึกษาชาวต่างชาติ
3.11 การได้รบั รางวัล ประกาศเกียรติคุณ
3.11.1 รางวัลระดับท้องถิน่
3.11.2 รางวัลระดับประเทศ
3.11.3 รางวัลรางวัลระดับนานาชาติ

คะแนน

หลักฐานการได้รบั รางวัล
80 /ครัง้
100 /ครัง้
150 /ครัง้

เดิม 50
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รายการที่ 4 งานสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ สัดส่วนร้อยละ 5 จานวนชัวโมง
่
1.75 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์
รายการประเมิ น
4.1 ร่วมเป็ นเจ้าของวิชาในหลักสูตรการเรียนการ
สอนทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ
4.2 การรับเชิญไปบรรยายพิเศษในวิชาสอน
4.3 งานวิทยานิพนธ์
4.3.1 กรรมการทีป่ รึกษา
4.3.2 กรรมการสอบ
4.4 งานค้นคว้าอิสระ
4.4.1 กรรมการทีป่ รึกษา
4.4.2 กรรมการสอบ
4.5 ดูแล (Advisor) นักศึกษา/ นักศึกษาฝึกงาน
4.5.1 นักศึกษาชาวไทย
4.5.2 นักศึกษาชาวต่างชาติ

เอกสารประกอบการประเมิ น
หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พเิ ศษ / ใบตอบรับ
หนังสือเชิญ และ/หรือ ใบตอบรับ และ/หรือเอกสาร
ประกอบการบรรยาย
รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือ สาเนาหน้าปกและส่วนทีม่ ลี ายมือ
ชื่อกรรมการวิทยานิพนธ์
จดหมายเชิญ
จดหมายเชิญ
ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือ สาเนาหน้าปกและส่วนทีม่ ี
ลายมือชื่อกรรมการค้นคว้าอิสระ
จดหมายเชิญ
หนังสือตอบรับ และรายละเอียดการให้คาแนะนา /คาปรึกษา

คะแนน
80 /วิชา/ภาคเรียน

หมายเหตุ

10/ ครัง้

30 /เรือ่ ง
20 /เรือ่ ง

20 /เรือ่ ง
15 /เรือ่ ง
ให้คะแนนนักศึกษา
1 คน 1 ครัง้
30 /คน/ภาคการศึกษา
50 /คน/ภาคการศึกษา
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รายการที่ 5 งานบริ หารและงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย สัดส่วนร้อยละ 5 จานวนชัวโมง
่
1.75 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์
รายการประเมิ น
5.1 คณะกรรมการบริการวิชาการ /
กิจกรรมต่างๆ
5.1.1 ภายในสถาบันฯ และภายใน
มหาวิทยาลัย
5.1.1.1 ประธานคณะกรรมการ
5.1.1.2 คณะกรรมการ
5.1.1.3 เลขานุการฯ
5.1.1.4 ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
5.1.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด
5.1.3 คณะกรรมการระดับภาค
5.1.4 คณะกรรมการระดับประเทศ
5.1.5 คณะกรรมการระดับนานาชาติ
5.2 ผูป้ ระสานงานกลุ่มวิ จยั

เอกสารประกอบการประเมิ น

คาสังแต่
่ งตัง้ เป็นคณะกรรมการ หลักฐานการเชิญประชุม รายงานการ
ประชุม

คาสังแต่
่ งตัง้ เป็นคณะกรรมการ และหลักฐานการเชิญประชุม หรือ
หลักฐานอื่นๆ ทีแ่ สดงว่าคณะกรรมการชุดนัน้ ยังมีการปฏิบตั งิ านอยู่
คาสังแต่
่ งตัง้ เป็นคณะกรรมการ และหลักฐานการเชิญประชุม หรือ
หลักฐานอื่นๆ ทีแ่ สดงว่าคณะกรรมการชุดนัน้ ยังมีการปฏิบตั งิ านอยู่
คาสังแต่
่ งตัง้ เป็นคณะกรรมการ และหลักฐานการเชิญประชุม หรือ
หลักฐานอื่นๆ ทีแ่ สดงว่าคณะกรรมการชุดนัน้ ยังมีการปฏิบตั งิ านอยู่
คาสังแต่
่ งตัง้ เป็นคณะกรรมการ และหลักฐานการเชิญประชุม หรือ
หลักฐานอื่นๆ ทีแ่ สดงว่าคณะกรรมการชุดนัน้ ยังมีการปฏิบตั งิ านอยู่
-

คะแนน

หมายเหตุ

5 /คณะกรรมการ
10 /ครัง้
5 /ครัง้
10 /ครัง้
5/ ครัง้
10 /คณะกรรมการ
20 /คณะกรรมการ
30 /คณะกรรมการ
40 /คณะกรรมการ
ไม่เกิ น 100 /รอบ
ประเมิ น

ผูอ้ านวยการเป็ นผู้
พิ จารณาให้คะแนน
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วิธีการประเมินผลงาน
1. มีคณะกรรมการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของสถาบันฯ
2. ในกระบวนการพิ จารณาให้นักวิ จยั ที่ได้รบั การพิ จารณาเข้าให้ละเอียดและชี้แจงข้อมูลด้วยตัวเอง
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ตารางสรุปผลการปฏิบัตงิ านสาหรับนักวิจัย ประจาปีงบประมาณ……..
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล.........................................................
ตาแหน่ง นักวิจัย อัตราเงินเดือน...................................บาท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายการที่ 1 : งานวิจัย7 (และงานที่ปรึกษา) สัดส่วนร้อยละ 50 จานวนชั่วโมง 19.25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายการประเมิน
เอกสารประกอบการประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ / สัดส่วนการทางาน

รวมคะแนน
รายการที่ 2: งานเชิงพัฒนา สัดส่วนร้อยละ 20 จานวนชั่วโมง 5.25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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รายการประเมิน

เอกสารประกอบการประเมิน

คะแนน

หมายเหตุ/ สัดส่วนการทางาน

รวมคะแนน
รายการที่ 3: งานบริการวิชาการและเผยแพร่ (รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะเดียวกัน) สัดส่วนร้อยละ 20 จานวนชั่วโ มง 7
ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รายการประเมิน
เอกสารประกอบการประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ/ สัดส่วนการทางาน
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รวมคะแนน
รายการที่ 4 : งานสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัดส่วนร้อยละ 5 จานวนชั่วโมง 1.75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายการประเมิน
เอกสารประกอบการประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ/ สัดส่วนการทางาน
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รวมคะแนน
รายการที่ 5 : งานบริหารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สัดส่วนร้อยละ 5 จานวนชั่วโมง 1.75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายการประเมิน
เอกสารประกอบการประเมิน
คะแนน

หมายเหตุ/ สัดส่วนการทางาน
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รวมคะแนน

