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เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามจุดเน้นของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

คร้ังที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

สำหรับการจัดทำข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ -----ร้อยละ 10----- 

พันธกจิดา้นที่ 1 พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ ห้องปฏบัิตกิาร  อาคารสถานท่ี บรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มท่ีส่งผลให้บัณฑิต มีคุณธรรม มีความรู้ 

         ความสามารถในวิชาชพีและการประกอบการ  ตามาตรฐานประชาคมอาเซียน มีภาวะผู้นำและมีเจตคติท่ีดตี่อการก่อร่างสร้างตัว 

ตัวชี้วัดผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย (คา่คะแนน) ตัวอย่างเครื่องมอืวัด 

(เอกสารแนบ) 1(2%) 2(4%) 3(6%) 4(8%) 5(10%) 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่/

ปรับปรุง 

มคีำสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการ 

มร่ีางหลักสูตรใหม่/

ปรับปรุง 

มผีลการวพิากษ์

หลักสูตร 

ผ่านคณะกรรมการ

จัดการศกึษาระดับ

มหาวทิยาลัย 

หลักสูตรเข้าสภา

มหาวทิยาลัย 

- คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการยกร่าง

หลักสูตร หรอืคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

ดำเนนิการพัฒนา/ปรังปรุงหลักสูตร 

- ร่างหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง หรือ มคอ.2 

- เอกสารผลการวพิากษ์/ผลการพจิารณา

จากคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมา

วทิยาลัย 

1.2 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้

ความเป็นสากล 

ม ีมคอ.3 ท่ีแสดง

กระบวนการเรียนรู้

ท่ีเนน้ความเป็น

สากล 

มวีจิัยในชัน้เรียน

กระบวนการเรียนรู้

ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

ผลการวจิัยในช้ัน

เรียน/ผลสัมฤทธ์ิใน

การเรียนนักศกึษา

อยู่ในเกณฑ์โค้งปกติ

เป็นอย่างนอ้ย 

มผีลการยอมรับ

ระดับชาติ 

มผีลการยอมรับใน

ระดับอาเซียน 

- มคอ. 3 ของรายวชิาท่ีเนน้กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

- ข้อเสนอวจิัยในชัน้เรียน (จะได้รับ

สนับสนุนทุน หรือไม่ก็ได้) 

- ผลการวจิัยในช้ันเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

- เอกสารการเผยแพร่ 

1.3 ห้องปฏบัิตกิารอาคาร

สถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ี

ส่งเสริมบรรยากาศการ

เรียนรู้ 

มโีครงการ ได้รับอนุมัติ

โครงการ 

ได้ดำเนินโครงการ ดำเนนิโครงการเสร็จ

สิน้ 

ผลการประเมิน

โครงการ 

- โครงการตามแบบฟอร์มกนผ.01 

- รายงานผลการดำเนนิโครงการ รูปถ่าย 

พร้อมผลการประเมินโครงการท่ีชัดเจน

เป็นรูปธรรม 
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ตัวชี้วัดผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย (คา่คะแนน) ตัวอย่างเครื่องมอืวัด 

(เอกสารแนบ) 1(2%) 2(4%) 3(6%) 4(8%) 5(10%) 

1.4เนน้ความเป็น

ผู้ประกอบการ 

- - นักศกึษาได้รับ

อนุมัตใิห้ดำเนิน

โครงการเกี่ยวกับ

การเป็น

ผู้ประกอบการ 

ดำเนนิโครงการเสร็จ

สิน้/มแีผนธรุกิจ 

แผนธุรกิจของ

นักศกึษาได้นำไปใช้

จรงิ 

- เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกบัการ

ส่งเสริม/ผลักดันให้นักศึกษาเขา้สู่โครงการ

การเป็นผู้ประกอบการ 

- แผนธุรกิจ 

- หลักฐานการนำแผนธุรกิจไปใชจ้รงิ 

1.5บุคลิกภาพเนน้ความเป็น

นักปฏบัิต ิที่มีภาวะผู้นำและ

เจตคติท่ีดตี่อการก่อร่าง

สร้างตัว 

ม ีมคอ.3ที่แสดงถึง

การพัฒนาความ

เป็นนักปฏิบัต ิที่มี

ภาวะผู้นำและเจต

คติท่ีดตี่อวชิาชีพ 

ได้รับรางวัลระดับ

คณะ 

ได้รับรางวัลระดับ

มหาวทิยาลัยหรือ

หน่วงงาน 

ได้รับรางวัลระดับ

จังหวัด/ภูมิภาค 

ได้รับรางวัล

ระดับชาติ 

- มคอ. 3 ของรายวชิาท่ีเนน้กระบวนการ

ส่งเสริม/พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักปฏบัิต ิที่มี

ภาวะผู้นำและเจตคติท่ีดตี่อวชิาชีพ 

- หลักฐานรางวลัท่ีนักศกึษาไดรั้บ อันเกิด

จากการส่งเสริม/พัฒนาผู้เรียนตามมคอ.3 
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พันธกจิดา้นที่ 2 พัฒนางานวจิยัและนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใหไ้ดม้าตรฐาน 

ตัวชี้วัดผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย (คา่คะแนน) ตัวอย่างเครื่องมอืวัด 

(เอกสารแนบ) 1(2%) 2(4%) 3(6%) 4(8%) 5(10%) 

2.1งานวจิัยหรือนวัตกรรมท่ี

เกี่ยวกับท้องถิ่น 

มีข้อเสนองานวจิัย

หรือนวัตกรรมท่ี

เกี่ยวกับการพัฒนา

ท้องถิ่น 

งานวจิัยหรือ

นวัตกรรมท่ี

เกี่ยวกับการพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีผ่านการ

นำเสนอในการ

ประชุมทาง

วชิาการระดับชาติ 

แบบโปสเตอร์ 

งานวจิัยหรือ

นวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับ

การพัฒนาท้องถิ่นท่ี

ผ่านการนำเสนอใน

การประชุมทาง

วชิาการระดับชาติ 

แบบปากเปล่า หรือ 

งานวจิัยท่ีผ่านการ

นำเสนอในการ

ประชุมทางวิชาการ

ระดับนานาชาตแิบบ

โปสเตอร์ 

งานวจิัยหรือนวัตกรรม

ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีผ่านการ

นำเสนอในการประชุม

ทางวิชาการระดับ

นานาชาติแบบปาก

เปล่า หรือ งานวิจัยที่

ผ่านการตพีิมพใ์น

วารสารระดับชาต ิ

งานวจิัยหรือนวัตกรรมท่ี

เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นท่ี

ผ่านการตพีมิพ์ในวารสารทาง

วชิาการระดับนานาชาต ิหรือ 

งานวจิัยหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับ

ท้องถิ่น เพื่อแกไ้ขปัญหาใน

ท้องถิ่นได้อย่างย่ังยนื หรือ 

งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่

นำไปพัฒนาหรือต่อยอดภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ 

- ข้อเสนองานงานวจิัยหรือ

นวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับการ

พัฒนาท้องถิ่น 

- หลักฐานการนำเสนอ

ผลงานวจิัย 

2.2การบริการวิชาการ หรอื

การดำเนนิโครงการตาม

แนวพระราชดำร ิ

- - การบริการวิชาการ

หรือโครงการจาม

แนวพระราชดำรเิพื่อ

ถ่ายทอดความรู้

ให้กับชุมชนโดยจัด

ขึน้ในสถาบัน 

การบริการวิชาการ

หรือโครงการตามแนว

พระราชดำรเิพื่อ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับ

ชุมชน โดยจัดขึ้นใน

ชุมชนหรือท้องถิ่น 

การบริการวิชาการหรือ

โครงการท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนและสามารถ

พัฒนาคุณภาพชวีติของคนใน

ชุมชนให้ดีขึ้น หรือ การบริการ

วชิาการหรือโครงการท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของ

ชุมชนและทำให้เกิดการพัฒนา

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชงิพาณิชได้ 

หรือ การบริการวิชาการหรือ

โครงการท่ีสามารถสรา้งแหลง่

เรียนรู้ในชุมชนได้ 

 

1.แบบประเมนิความพงึพอใจ 

2.แบบสังเกต แบบสอบถาม 

แบบประเมินผลความพงึพอใจ

การวัดขอ้มูลทางสถิต ิการวัด

output,outcome,impact 

3.แบบประเมินความพงึพอใจ

ของผู้เข้ารับบริการแหล่ง

เรียนรู้ แบบวัดความรู้ของ

ชุมชนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ การ

วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
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ตัวชี้วัดผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย (คา่คะแนน) ตัวอย่างเครื่องมอืวัด 

(เอกสารแนบ) 1(2%) 2(4%) 3(6%) 4(8%) 5(10%) 

2.3การบูรณาการภารกิจ

เพื่อท้องถิ่น 

- - - บูรณาการงานวจิัย

และบริการวิชาการ

หรือ 

บูรณาการงานวจิัย

และการเรียนการสอน 

หรือ บูรณาการ

บริการวิชาการและ

การเรียนการสอน 

บูรณาการงานวจิัยและบริการ

วชิาการและการเรียนการสอน 

- เครื ่องมือวัดคุณภาพของ

การบูรณาการเช่น ภาพถ่าย

หร ือภาพเคล ื ่ อน ไหวของ

บรรยากาศการบ ูรณาการ

แบบประเมินผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้แก่ ครู (ผู้ถ่ายทอดความรู้) 

และชุมชนท่ีเข้าร่วม 

-  เครื่องมือวัดคุณภาพของ

การบูรราการ เช่น ภาพถ่าย 

หร ือภาพเคล ื ่ อน ไหวของ

บรรยากาศการบ ูรณาการ

แบบประเมินผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ได้แก่ ครู (ผู้ถ่ายทอดความรู้) 

และนักศกึษา            

- เครื ่องมือวัดคุณภาพของ

การบูรณาการ เช่น ภาพถ่าย 

หร ือภาพเคล ื ่ อน ไหวของ

บรรยากาศการบ ูรณาการ 

แบบประเมินผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ได้แก่ ครู (ผู้ถ่ายทอดความรู้) 

น ักศ ึกษาท ี ่ ม ีส ่ วนร ่ วมใน

การบูรณาการ และชุมชนที่

เข้าร่วม 

2.4 บทความวิจัยท่ีส่ง

ตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสาร

วจิัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

- - - - เป็นบทความวิจัยท่ีส่งตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิจัย

เทคโนโลยอีุตสาหกรรมและ
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ตัวชี้วัดผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย (คา่คะแนน) ตัวอย่างเครื่องมอืวัด 

(เอกสารแนบ) 1(2%) 2(4%) 3(6%) 4(8%) 5(10%) 

และวิศวกรรม (PSRU 

Journal of Industrial 

Technology and 

Engineering) 

วศิวกรรม (PSRU Journal of 

Industrial Technology and 

Engineering)  

**โดยต้องเป็นผู้แต่ง/ผู้เขียนช่ือ

แรก (First author) 

 

 

พันธกจิดา้นที่ 3 อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดภูมปิัญญาศลิปหัตถกรรมในท้องถิน่ 

ตัวชี้วัดผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย (คา่คะแนน) ตัวอย่างเครื่องมอืวัด 

(เอกสารแนบ) 1(2%) 2(4%) 3(6%) 4(8%) 5(10%) 

3.กิจกรรม  อนุรักษ์ สบืสาน 

ต่อยอดภูมิปัญญา

ศลิปหัตถกรรมในทอ้งถิ่น 

มสี่วนร่วม กิจกรรม อนุรักษ์ 

สบืสาน ต่อยอดภูมปัิญญา

ศลิปหัตถกรรมในทอ้งถิ่น

ภายในมหาวทิยาลัย 

มสี่วนร่วมกิจกรรม  

อนุรักษ์ สบืสาน ต่อ

ยอดภูมิปัญญา 

ศลิปหัตถกรรมใน

ท้องถิ่นภายนอก

มหาวทิยาลัย 

มโีครงการอนุรักษ์

ต่อยอด สืบสาน ภูมิ

ปัญญา หัตถกรรม

ท้องถิ่นหรือ มี

ผลงานได้รับรางวัล

ในระดับจังหวัด 

มผีลการประเมิน

โครงการในระดับไม่

น้อยกว่า 3.51 หรือ มี

ผลงาน

ศลิปหัตถกรรมท่ี

ได้รับการยอมรับ

ระดับชาติ 

การอนุรักษ์สบืสาน

ต่อยอดภูมิปัญญา

ศลิปหัตถกรรมท่ีมี

ผลกระทบต่อ

ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

เช่น รางวัล รายได้ท่ี

เพิ่มขึ้น  การเพิ่ม

ผลผลิต 

- คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ         

- ภาพถ่าย                                         

- เอกสารอนุมัตโิครงการ              

- หลักฐานการรับรางวัล               

- รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น                         

- รายงานผลกระทบ 
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พันธกจิดา้นที่ 4 สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีด ีมุ่งเนน้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีเพยีงพอ มสีมรรถนะในการปฏบัิตงิานสูร้ะดับมือ 

  อาชีพสามารถทำงานเป็นทีมและมีขวัญกำลังใจที่ด ี

ตัวชี้วัดผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย (คา่คะแนน) ตัวอย่างเครื่องมอืวัด 

(เอกสารแนบ) 1(2%) 2(4%) 3(6%) 4(8%) 5(10%) 

4.1 การจัดการความรู้ (KM) 

หรือ การจัดสภาพแวดลอ้ม ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการ

บริหารจัดการ 

มสี่วนร่วมใน

กิจกรรม KM 

มผีลสรุปการเรียนรู้

ในเร่ืองนัน้ๆ 

มกีารนำผลการ

เรียนรู้ไปทดลองใช้ 

มรีายงานผลสัมฤทธ์ิ

ของการนำความรู้ไป

ทดลองใช ้

การเผยแพร่ - หลักฐานการเข้าร่วม                  

- ภาพถ่าย                                       

- เล่มรายงานสรุปผล                     

- โครงการ                                      

- รายงานสรุปผลการเรียนรู้ในเร่ือง

นัน้ๆ                                        - 

รายงานผลการประเมิน              

- หลักฐานการเผยแพร่ 

 

4.2 สภาพแวดล้อมท้ังภายใน

และภายนอกหอ้งเรียน 

สำรวจความ

คิดเห็น/ความ

ตอ้งการของ

บุคลากร หรอื

นักศกึษาเกี่ยวกับ

การปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

มโีครงการพัฒนา/

ปรับปรุงภูมิทัศน์

สิ่งแวดลอ้ม หรอื 

การปรับปรุงสภาพ

ห้องเรียน 

ดำเนนิการพัฒนา/

ปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

สถานภูมทัิศน์ 

ประเมินผลการ

ดำเนนิพัฒนา/

ปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม/

สภาพภูมทัิศน์ 

ผลกระทบท่ีเกิด

ขึน้กับนักศกึษา 

- แบบสำรวจความคิดเห็น/ความ

ตอ้งการของบุคลากร หรอืนักศกึษา  

เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม                                

- โครงการท่ีได้รับการอนุมัต ิ        

- รายงานสรุปผลการดำเนนิงาน  

- ผลการวจิัย                                   

- ภาพถ่าย                                        

- ผลสัมฤทธ์ิของการดำเนนิงาน 

4.3  การบริหารจัดการตาม

หลักธรรมภิบาล 

มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการ 

บริหารของคณะ 

เช่น การสัมมนา

การระดมสมอง

ปฐมนิเทศ ปัจฉิม

นเิทศ กิจกรรม

มสี่วนร่วมใน

กิจกรรมการ 

บริหารของคณะ 

เช่น การสัมมนาการ

ระดมสมอง

ปฐมนิเทศ ปัจฉิม

นเิทศ กิจกรรมดา้น

เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการท่ีส่งเสริม

การบริหารตาม

หลักธรรมภิบาล

ตามนโยบายของ

คณะ (สอดคล้องกับ

ผลการดำเนนิงาน

ตามโครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายตัวช้ีวัด

ความสำเร็จของ

โครงการ 

การนำไปใช้เกิด

ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน 

- หลักฐานการเข้าร่วม                  

- ภาพถ่าย                                      

- รายงานสรุปผลการดำเนนิงานและ

ความสำเร็จของตัวชี้วัดตามเป้าหมาย

ของโครงการท่ีรับผิดชอบ 

- การนำไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารงาน                           
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ตัวชี้วัดผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย (คา่คะแนน) ตัวอย่างเครื่องมอืวัด 

(เอกสารแนบ) 1(2%) 2(4%) 3(6%) 4(8%) 5(10%) 

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ประชุม 

ฯลฯ ตามท่ีคณะ

กำหนด ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 60 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประชุม ฯลฯ ตามท่ี

คณะกำหนด ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 80 

องค์ประกอบประกัน

คุณภาพองค์ที่ 7) 

4.4 การส่งเสริม และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรม/โครงการขององค์กร 

ท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดวัฒนธรรมการ

ทำงานเป็นทีม 

- - - - สมัครเข้าร่วม

โครงการเดิน – วิ่ง 

“Back to Run 2020 

@Techno PSRU”  

- หลักฐานการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

/โครงการเดิน – วิ่ง “Back to Run 

2020 @Techno PSRU” 

 

**หมายเหตุ : ขอให้ผูร้ับประเมินแนบเอกสาร / หลักฐานมาตามระดับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดยุทธสาสตร์ ที่ท่านเลือก และการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
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จุดเน้นด้านการให้ความร่วมมอื และมีสว่นร่วมในการดำเนนิกจิกรรม / โครงการ ----- ร้อยละ 5 

ตัวชี้วัดผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย (คา่คะแนน) 

(1%) (2%) (3%) (4%) (5%) 

การมสี่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการของคณะ และโครงการ

เฉพาะกิจท่ีคณะจัด หรอืได้รับมอบหมายให้จัด ดังนี ้

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการปฏบัิตงิาน (25 ธันวาคม 2562) 

**หมายเหตุ : ให้คณาจารย์ผู้รับประเมินสามารถเลอืก

กิจกรรมมาใช้ประกอบได้ เช่น กิจกรรมเลีย้งอาหารท่ีสถาน

สงเคราะห์วังทอง หรือกิจกรรมสังสรรค์ที่โรงแรมท๊อปแลนด์

พลาซ่า 

2. โครงการจัดการแข่งขันเดิน – วิง่ “Back to Run 2020 

@Techno PSRU”  (1 มนีาคม 2563)   **หมายเหตุ : เป็น

การมาเข้าร่วมกิจกรรมในวัน 1 มนีาคม 2563 (โดยสามารถ

ใชรู้ปในวันท่ีมาเขา้ร่วมเป็นหลักฐาน) 

3. โครงการสนับสนุนการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรสายวชิาการ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

(2 มนีาคม 2563) 

4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏบัิตท่ีิดใีน

การพัฒนากระบวนการดำเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร (23 มนีาคม 2563) 

5. โครงการปัจฉิมนเิทศนักศกึษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมท่ีจบการศึกษา ปี 2563 (28 - 29 มนีาคม 

2563) 

มสี่วนร่วมในกิจกรรม/

โครงการ ตามท่ีคณะ

กำหนด ตัง้แต่ร้อยละ 

40– ร้อยละ 49 

(40-49%) 

ส่วนร่วมในกิจกรรม/

โครงการ ตามท่ีคณะ

กำหนด ตัง้แต่ร้อยละ 

50– ร้อยละ 59 

(50-59%) 

ส่วนร่วมในกิจกรรม/

โครงการ ตามท่ีคณะ

กำหนด ตัง้แต่ร้อยละ 

60– ร้อยละ 69 

(60-69%) 

ส่วนร่วมในกิจกรรม/

โครงการ ตามท่ีคณะ

กำหนด ตัง้แต่ร้อยละ 

70– ร้อยละ 79 

(70-79%) 

ส่วนร่วมในกิจกรรม/

โครงการ ตามท่ีคณะ

กำหนด ตัง้แต่ร้อยละ 

80– ร้อยละ 100 

(80-100%) 

 

 

**หมายเหตุ : ขอให้ผู้รับประเมินแนบเอกสาร / หลักฐานมาตามระดับค่าเปา้หมาย

ของตัวชีว้ัดยุทธศาสตร์ ที่ท่านเลือก และการมีส่วนร่วมในกจิกรรม/โครงการของคณะ 


