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1. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน (35 คะแนน) 

1.1 กำรสอน  (20 คะแนน) 
1.1.1 สอนไม่น้อยกว่ำ 2 รำยวิชำ และไม่น้อยกว่ำ 12 ชั่วโมง/สัปดำห์ (15 คะแนน) 

 หมายถึง ชั่วโมงสอนรายวิชาที่ก าหนดหน่วยกิต เป็นการบรรยาย (ทฤษฏี)/ปฏิบัติคิดภาระงานสอน
ประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การรายงานผล   การด าเนินการ
ของรายวิชา หรือการสอนในและนอกเขตที่ตั้งรวมถึงการสอนด้วยภาษาต่างประเทศ ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/
สัปดาห์ นักศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี/โท/เอกที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน และกรณีสอนนักศึกษาตกค้างจะไม่น ามาคิด
ชั่วโมงภาระงานสอน (กรณีถ้ามีผู้สอนมากกว่า 1 คน ให้คิดชั่วโมงสอนหารตามสัดส่วนของผู้สอน) 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย (ก) 
- มีการสอน ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา และไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 15 คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
- มีการสอน น้อยกว่า 2 รายวิชา และน้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์      0 คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 

1.1.2 สอนไม่น้อยกว่ำ 2 รำยวิชำ และไม่น้อยกว่ำ 12 ชั่วโมง/สัปดำห์ (กรณีสอนไม่ครบตำมเกณฑ์) 
 (9 คะแนน) 

หมายถึง ชั่วโมงสอนรายวิชาที่ก าหนดหน่วยกิต เป็นการบรรยาย (ทฤษฏี)/ปฏิบัติคิดภาระงานสอน
ประกอบด้วยการเตรียมสอน การสอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การรายงานผล   การด าเนินการ
ของรายวิชา หรือการสอนในและนอกเขตที่ตั้งรวมถึงการสอนด้วยภาษาต่างประเทศ ชั่วโมงสอน น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/
สัปดาห์ นักศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี/โท/เอกที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน และกรณีสอนนักศึกษาตกค้างจะไม่น ามาคิด
ชั่วโมงภาระงานสอน (กรณีถ้ามีผู้สอนมากกว่า 1 คน ให้คิดชั่วโมงสอนหารตามสัดส่วนของผู้สอน) 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย (ก) 
- มีการสอน ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา และไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ (กรณีสอนไม่ครบตามเกณฑ์) 
  9    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
- มีการสอน น้อยกว่า 2 รายวิชา และน้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ (กรณีสอนไม่ครบตามเกณฑ์) 

    0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย  
 

 1.1.3 ผลกำรประเมินของนักศึกษำ (5 คะแนน) 
       หมายถึง การสอนรายวิชาแต่ละภาคเรียน ให้มีการประเมินผลการสอนของคณาจารย์หลังการสอนเสร็จ
ทุกภาคเรียน โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมประเมินคณาจารย์ในแต่ละรายวิชา 

  ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย (ก) 
  - มีผลการประเมินของนักศึกษา ตั้งแต่ระดับ 3.51 ขึ้นไป   5  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
  - มีผลการประเมินของนักศึกษา ต่ ากว่าระดับ 3.51      0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 



๒ 
 

1.2  เว็บไซต์ส่วนตัว โดยใช้ Moodle (11 คะแนน) 
1.2.1 มคอ.3 หรือ มคอ.4 และแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน SSRU Next ทุกรำยวิชำที่สอน (3 คะแนน) 

 หมายถึง การด าเนินการดังนี้ 
1.2.1.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน SSRU Next จ านวน 17 สัปดาห์ รวมการสอบกลางภาค 

และปลายภาค ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จ านวน 15 สัปดาห์ โดยก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
Online และ/หรือ Onsite จ านวน 10 ครั้ง และ On demand จ านวน 5 ครั้ง  

1.2.1.2 องค์ประกอบของแผนจัดการเรียนการสอน SSRU Next ประกอบด้วย เนื้อหา  รูปแบบการ
เรียนการสอน  โปรแกรมหรือวิธีการจัดการเรียนสอน  การจัดการเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

1.2.1.3 การบริหารจัดการเรียนการสอน LMS โดยใช้ Moodle หรือโปรแกรมอ่ืนที่ช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ การสร้างบทเรียน จัดการข้อมูล การจัดการเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สร้างแหล่งข้อมูล 
การเผยแพร่เอกสาร ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบการทดสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย (ก) 
  - มีมคอ.3 หรือ มคอ.4 และแผนการจัดการเรียนการสอน SSRU Next ทุกรายวิชาที่สอน  
    3  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย  

 - ไม่มีมคอ.3 หรือ มคอ.4 และแผนการจัดการเรียนการสอน SSRU Next ทุกรายวิชาที่สอน   
      0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 

 
1.2.2 กำรจัดเนื้อหำและสื่อกำรเรียนกำรสอน (3 คะแนน) 

 หมายถึง การด าเนินการจัดท า Link ในหัวข้อการจัดการเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน กับสื่อและนวัตกรรม
ที่ใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบของ  VDO Clip  E-book  File PDF  PowerPoint  Youtube  Media Production  
บทเรียนส าเร็จรูป CAI สื่อ AR  Goole Jamboard  PAdlet  Microsoft Whiteboard  Mentimeter และสื่อมัลติมีเดีย 
อ่ืน ๆ แต่ละสัปดาห์ให้ครบทั้ง 15 สปดาห์ 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย (ก) 
  - มีการจัดเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน  3  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย  

 - ไม่มีการจัดเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน 0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 

  1.2.3 เอกสำรประกอบกำรสอน/ ต ำรำ /หนังสือ เป็นต้น (3 คะแนน) 
      - เอกสำรประกอบกำรสอน  

         หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบในการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอนและจะต้องแล้วเสร็จภายในรอบ
การประเมิน สามารถน ามานับรวมใช้สองรอบการประเมิน (ปีงบประมาณเดียวกัน) และต้องมีการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
ส่วนตัวของผู้สอนของมหาวิทยาลัย หรือมากกว่า 
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  - ต ำรำ  
  หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของ

รายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา และจะต้องแล้วเสร็จภายในรอบการประเมิน สามารถน ามานับรวมใช้
สองรอบการประเมิน (ปีงบประมาณเดียวกัน) และต้องมีการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ส่วนตัวของผู้สอนของมหาวิทยาลัย หรือ
มากกว่า 
        - หนังสือ 

      หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร โดยต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด วิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็น
เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด 
และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และจะต้องแล้วเสร็จภายในรอบการ
ประเมิน สามารถน ามานับรวมใช้สองรอบการประเมิน (ปีงบประมาณเดียวกัน) และต้องมีการเผยแพร่ขึ้นเว็บไ ซต์ส่วนตัว
ของผู้สอนของมหาวิทยาลัย หรือมากกว่า 
 ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย (ก)   
 - มีเอกสารประกอบการสอน/ ต ารา /หนังสือ เป็นต้น 3  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 

 - ไม่มีเอกสารประกอบการสอน/ ต ารา /หนังสือ เป็นต้น  0 คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
1.2.4 กำรพัฒนำตนเอง (๒ คะแนน) 

   หมายถึง ความพยายามที่จะปรับปรุงตนเอง โดยการศึกษา เข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการ
พัฒนาในรูปแบบอ่ืนๆ ที่สามารถน ามาพัฒนางานในหน้าที่ได้โดยใช้เงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ จากเงิน
งบประมาณของหน่วยงานอ่ืนๆ หรือจากเงินทุนส่วนตัวก็ได้ ทั้ งนี้ บุคลากรจะต้องรายงานผลการพัฒนาตนเองต่อ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน เพ่ือยืนยันการพัฒนาตนเอง และเก็บในฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย (การพัฒนา
ตนเอง ๑ ครั้ง สามารถใช้ได้กับการประเมิน ๒ รอบการประเมิน แต่ต้องอยู่ในรอบปีการประเมินเดียวกัน) 

  ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย (ก) 
    - มีการพัฒนาตนเอง  ๒ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
    - ไม่มีการพัฒนาตนเอง  ๐ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 

1.3 ผลงำนทำงวิชำกำร (๔ คะแนน) 
  1.3.1 มีต ำแหน่งผลงำนทำงวิชำกำร (4 คะแนน) 

   หมายถึง คณาจารย์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์(พิเศษ) รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

  ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย (ก) 
   -  มีต าแหน่งผลงานทางวิชาการ   ๔ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   -  ไม่มีต าแหน่งผลงานทางวิชาการ  ๐ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
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  1.3.2 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก (4 คะแนน) 
    หมายถึง คณาจารย์ได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับ

หรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐาน
การส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีงบประมาณท่ีมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นๆ 

    ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย (ก) 
 -  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๔ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 -  ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๐ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 

  
 1.3.3 อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก ไม่เกิน ๖ ปี (2 คะแนน) 

    หมายถึง คณาจารย์อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยพิจารณาจากการเริ่มเข้ารับศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก และอยู่ในระหว่างการศึกษาไม่เกิน ๖ ปี 

 ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย (ก) 
     -  อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน ๖ ปี ๒ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
     - ไม่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก  ๐ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
๒. ด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (๓๓ คะแนน)    
 ๒.๑ แหล่งทุนวิจัย (๑๓ คะแนน) 
 แหล่งทุนวิจัย เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังเป็นตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย การได้รับทุนอุดหนุนการด าเนินงานวิจัย งานนวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์ จากแหล่งทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดินในนามมหาวิทยาลัย 
ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) แหล่งทุน
ภายนอก อาทิ PMU ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องแสดง
ถึงศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร ด ำเนินงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรแผนงำนวิจัย หัวหน้ำชุดโครงกำรวิจัย หรือ
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย หรือผู้ร่วมโครงกำรวิจัย โดยมีหลักฐานแสดงต าแหน่งของการด าเนินงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน และมี
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หรือเอกสารแสดงการได้รับทุนเป็นหลักฐานประกอบ ทั้งนี้ หากโครงการ มีผู้ร่วมมากกว่า ๑ 
คน จะพิจารณางบประมาณตามสัดส่วนงานและเงินที่ได้ระบุไว้ หากไม่มีการจัดสรรสัดส่วนงานและเงิน จะพิจารณาสัดส่วน
งานและเงินให้เท่ากันทุกคน 
  กรณีการใช้ทุนส่วนตัวในการด าเนินงานวิจัย จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเทียบเคียงกับการได้รับทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ในทุกกระบวนการ เพ่ือการประเมินในแต่ละรอบประเมิน  ได้แก่   
 
 
 



๕ 
 

รอบประเมินที่ ๑ มีหลักฐานประกอบการประเมิน ดังนี้ 
๑) มีแบบเสนอโครงการวิจัย (ว - ๑ด)   
๒) แบบประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่น้อยกว่า ๑ คน ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัย

และพัฒนา)   
๓)  มีสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยด าเนินการด้วยทุนส่วนตัวในงบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ 

บาท ผ่านการพิจารณาหรือลงนามรับรองโดยคณบดีต้นสังกัด   
๔)  บันทึกข้อมูลในระบบวิจัยออนไลน์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  (www.ris.ssru.ac.th)   
๕)  มีรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (บทท่ี ๑ - ๓) 
๖) มีแบบค าแจ้งข้อมูลการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันให้ก่อประโยชนที่ได้รับการรับรอง

จากหน่วยงานภายนอก 
๗) บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการด าเนินงานวิจัยทุนส่วนตัว ผ่านคณบดี ถึงผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา พร้อมแนบหลักฐาน ข้อ ๑ - ๖ ประกอบ ก่อนรับการประเมินในรอบนั้น เพ่ือบันทึกคะแนนประเมินใน
รอบประเมินที่ ๑ 
รอบประเมินที่ ๒ มีหลักฐานประกอบการประเมิน ดังนี้ 
 ๑) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (บทท่ี ๑ - ๕)  

๒) หลักฐานการผ่านการน าเสนอหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับ
การตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ดังนี้ 

    - น าเสนอหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือ 
    - ตีพิมพ์ระดับชาติ ฐาน TCI กลุ่มท่ี ๑ หรือ กลุ่มที่ ๒ อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือ 
    - ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ฐานข้อมูลสากล อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๓) บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการด าเนินงานวิจัยทุนส่วนตัว ผ่านคณบดี ถึงผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมแนบหลักฐาน ข้อ ๑ - ๒ ประกอบ ก่อนรับการประเมินในรอบนั้น เพ่ือบันทึกคะแนนประเมินใน
รอบประเมินที่ ๒ 

 
หมายเหตุ : โครงการวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว ๑ โครงการ สามารถน ามาใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ ๑ 

ปีงบประมาณ กรณีมีผู้ร่วมโครงการมากกว่า ๑ คน ให้มีหลักฐานแสดงสัดส่วนของการด าเนินงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน 
 
  ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
 -  ๒.๑.๑ แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย ๑ เรื่อง (ทุนรายได/้สวพ.เงินคณะ/วิทยาลัย)   ๗  คะแนน

ระดับค่าเป้าหมาย 
 -  ๒.๑.๒ แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย เรื่องท่ี ๒ (ทุนรายได/้สวพ.เงินคณะ/วิทยาลัย)   ๙  คะแนน

ระดับค่าเป้าหมาย 
 -  ๒.๑.๓ แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน (PMU / หน่วยงานภาครฐั)    ๑๓  คะแนน

ระดับค่าเป้าหมาย  



๖ 
 

    -  ๒.๑.๔ แหล่งทุนงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ/ต่างประเทศ   ๑๓  คะแนนระดับค่า
เป้าหมาย  
 
 
 ๒.๒ กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย (๒๐ คะแนน) 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง จาก
การเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับ
จ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัยประจ า จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นหรือได้จดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
รวมทั้งผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) ที่ขึ้นทะเบียน
การค้า 
 บทความ หมายถึง บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่มีรูปแบบการเขียนที่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการจัด
งานประชุมวิชาการหรือกองบรรณาธิการของวารสารก าหนด โดยระบุชื่อ  – นามสกุล ของผู้เขียน และต้นสังกัดเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และใช้อีเมลโดเมนมหาวิทยาลัย (@ssru.ac.th) ในการตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่น
หรือได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร และได้รับการประทับตราจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 ผลงานได้รับรางวัล หมายถึง การน างานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้น าไปประกวดและ
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) ที่ขึ้นทะเบียน
การค้า หมายถึง การน าเสนองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา (pitching) โดยมีอาจารย์เป็นผู้ฝึก
ทักษะและให้ค าปรึกษา และผลักดันไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) ที่ข้ึนทะเบียนการค้า 
 ๒.๒.๑ กำรเผยแพร่น ำเสนอผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ระดับชำติ (๕ คะแนน) 

    การน าเสนอผลงานวิจัย หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และมี
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) มีรายละเอียด 
ดังนี้  
       ๑) มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
       ๒) ต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย  
       ๓) มีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยงานในประเทศที่ร่วมจัดอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน 
     การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในนิทรรศการหรืองานประกวด และ
ได้รับการตีพิมพ์ในสูจิบัตรหรือเอกสารที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ โดยผลงาน
สร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน และมีบุคคลภายนอกสถาบัน



๗ 
 

ร่วมพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยงานจากในประเทศเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๕ หน่วยงาน และต้องมี
หน่วยงานในประเทศที่ร่วมจัดไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยงาน 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
 -  มีการเผยแพร่น าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระดับชาติ 5 คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
  -  ไม่มีการเผยแพร่น าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระดับชาติ ๐ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
         2.2.2 กำรเผยแพร่น ำเสนอผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ระดับนำนำชำติ (10 คะแนน) 
    หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และมีบทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) มีรายละเอียด ดังนี้  
        ๑) มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ 
           ๒) ต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย  
        ๓) มีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย ๓ ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๕ ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยงานจากต่างประเทศที่ร่วมจัดไม่น้อยกว่า ๓ ประเทศ 
        กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในนิทรรศการหรืองานประกวด 
และได้รับการตีพิมพ์ในสูจิบัตรหรือเอกสารที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ โดยผลงาน
สร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน และมีบุคคลภายนอกสถาบัน/
ต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยงานจากต่างประเทศเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๕ ประเทศ และ
มีหน่วยงานจากต่างประเทศที่ร่วมจัดไม่น้อยกว่า ๓ ประเทศ 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
 -  มีการเผยแพร่น าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติเรื่องท่ี ๑    
          10   คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 

       - มีการเผยแพร่น าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติเรื่องท่ี ๒    
          ๑๒    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
  ๒.๒.4 วำรสำรตีพิมพ์ระดับชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (16 คะแนน) 
          หมายถึง บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มท่ี ๒ เท่านั้น  

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
 - มีวารสารตีพิมพ์ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 16    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 

       - ไม่มีวารสารตีพิมพ์ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
  ๒.๒.5 วำรสำรตีพิมพ์ระดับชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (18 คะแนน) 



๘ 
 

          หมายถึง บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มท่ี 1 เท่านั้น  

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
 - มีวารสารตีพมิพ์ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 18    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 

       - ไม่มีวารสารตีพิมพ์ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 2.2.6 วำรสำรตีพิมพ์ระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำน SJR ,ISI และ Scopus     (20 คะแนน) 
   หมายถึง บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
Core Collection (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI, AHCI และ ESCI) ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
 - มีวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SJR ,ISI และ Scopus 20    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 

       - ไม่มีวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SJR ,ISI และ Scopus 0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
  2.2.7 ได้หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์วำสำรระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ / ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร จ ำนวน 1 ค ำขอข้ึนไป       (5 คะแนน) 
   หมายถึง ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเอกสารค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หาก
ผลงาน มีผู้ร่วมมากกว่า ๑ คน  จะพิจารณาตามหนังสือการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
  - ได้หนังสือตอบรับการตีพิมพ์วาสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ / ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

        5    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
      - ไม่ได้หนังสือตอบรับการตีพิมพ์วาสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ / ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร        0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
 2.2.8 ได้รับอนุสิทธิบัตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 ผลงำน      (15 คะแนน) 
   หมายถึง ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยมีหนังสือส าคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หาก
ผลงาน มีผู้ร่วมมากกว่า ๑ คน จะพิจารณาตามหนังสือการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  หมายเหตุ : ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา สามารถน ามาใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ ๑ รอบปีการประเมิน 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
  - ได้รับอนุสิทธิบัตร จ านวนอย่างน้อย 1 ผลงาน 15    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 



๙ 
 

      - ไม่ได้รับอนุสิทธิบัตร    0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
 ๒.๒.9 ได้รับสิทธิบัตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 ผลงำน      (20 คะแนน) 
   หมายถึง ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยมีหนังสือส าคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากผลงาน มีผู้ร่วม
มากกว่า ๑ คน จะพิจารณาตามหนังสือการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  หมายเหตุ : ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา สามารถน ามาใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ ๑ รอบปีการประเมิน 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
  - ได้รับสิทธิบัตร จ านวนอย่างน้อย 1 ผลงาน 20    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 

      - ไม่ได้รับสิทธิบัตร    0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
 2.2.10 งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรำงวัลและเผยแพร่ ระดับชำติ จ ำนวนอย่ำง
น้อย 1 ผลงำน  (16 คะแนน)           

หมายถึง งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ ในระดับชาติ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ ภายนอกสถาบัน ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
(เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
      หมายเหตุ : งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ ระดับชาติ จะ
สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ก็ต่อเมื่อเป็นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ จากหน่วยงานภายนอกสถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเท่านั้น 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
  - มีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ ระดับชาติ  
  จ านวนอย่างน้อย 1 ผลงาน   16 คะแนนระดับคา่เป้าหมาย 

      - ไม่มีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ ระดับชาติ  
      0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 

2.2.11 งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรำงวัลและเผยแพร่ ระดับชำติ จ ำนวน 2 
ผลงำนขึ้นไป (18 คะแนน)           

หมายถึง งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ ในระดับชาติ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ ภายนอกสถาบัน ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
(เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 



๑๐ 
 

      หมายเหตุ : งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ ระดับชาติ จะ
สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ก็ต่อเมื่อเป็นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ จากหน่วยงานภายนอกสถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเท่านั้น 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
  - มีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ ระดับชาติ  
  จ านวน 2 ผลงานขึ้นไป  18 คะแนนระดับค่าเปา้หมาย 

      - ไม่มีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ ระดับชาติ  
      0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
 2.2.12 งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรำงวัลและเผยแพร่  ระดับนำนำชำติ  จ ำนวน
อย่ำงน้อย 1 ผลงำน   (20 คะแนน) 

หมายถึง งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาติ ภายนอกสถาบัน ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับ
นานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
      หมายเหตุ : งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ ระดับนานาชาติ จะ
สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ก็ต่อเมื่อเป็นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ รางวัล
ระดับนานาชาติ จากหน่วยงานภายนอกสถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเท่านั้น 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
  - มีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่  ระดับนานาชาติ   
     จ านวนอย่างน้อย 1 ผลงาน 20 คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 

      - ไม่มีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่  ระดับนานาชาติ 
      0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
  ๒.๒.13 งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษำที่เป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่ (Start-Up) 
ที่ข้ึนทะเบียนกำรค้ำ 1 รำย (20 คะแนน) 
   หมายถึง การน าเสนองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา (pitching) โดยมีอาจารย์
เป็นผู้ฝึกทักษะและให้ค าปรึกษา ในเวทีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า (เช่น ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือ
องค์กรระดับชาติ เช่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน บริษัทมหาชน องค์กรวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ เป็นต้น และผลักดันไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) ที่ข้ึนทะเบียน
การค้า 
  หมายเหตุ : งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-
Up) จะสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ ตามเงื่อนไข ดังนี้ 



๑๑ 
 

  ๑) อาจารย์ต้องมีข้อเสนอโครงการและสัญญาทุนอุดหนุนวิจัย (ทุน Start-Up) หรือเข้าร่วมโครงการบ่ม
เพาะวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานให้ทุนอื่นๆ ที่มีการให้ทุนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบรายใหม่ (Start-Up) 
  ๒) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิจัยกับอาจารย์ที่เสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (ทุน Start-Up) หรือเข้าร่วม
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานให้ทุนอ่ืนๆ ที่มีการให้ทุนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบรายใหม่ 
(Start-Up) ได้ขึ้นทะเบียนการค้า 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
  - มีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)  
     ที่ข้ึนทะเบียนการค้า 1 ราย  20 คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
      - ไม่มีมีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)  

     ที่ข้ึนทะเบียนการค้า   0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
๓. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (12 คะแนน) 
 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (7 คะแนน)  

      หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินหรือ
งบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด หรือแหล่งทุนภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการด าเนินการบริการวิชาการทาง
วิชาการแบบให้เปล่า หรือแบบจัดหารายได้ ในรูปแบบการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ ภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรือการเป็นที่ปรึกษาการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนเป็นคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ซึ่งต้องมีหลักฐานปรากฏเป็นสัญญาหรือเอกสารที่แสดงถึงการมอบหมายให้ด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรม ที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินงานภายในปีงบประมาณนั้น ๆ (รอบ
การประเมินที่ ๑ คือ เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม และรอบการประเมินที่ ๒ คือ เดือนเมษายน – เดือนกันยายน) ขั้นตอน
การด าเนินงาน และรายละเอียดที่ส าคัญไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่สามารถประเมินโครงการบริการวิชาการประเภทโครงการ
ต่อเนื่องซ้ าในการประเมินในปีงบประมาณถัดไป โดยแบ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านบริการวิชาการ ดังนี้ 
   ๓.๑.1 ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม (ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปีประมำณ)  
(3 คะแนน) 
   หมายถึง การใช้ความช านาญและความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการในการเป็นที่ปรึกษาการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ หรือเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ และอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
ต้นสังกัดพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งต้องมีหลักฐานปรากฏในรูปแบบของสัญญาหรือเอกสารแสดงถึงการได้รับมอบหมายหรือเชิญ
ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการหรือคณะกรรมการในปีงบประมาณนั้น โดยต้องไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปีงบประมาณ (หน่วยงานต้น
สังกัดเป็นผู้บันทึกคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
  - ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม (ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปีประมาณ)    3    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
      - ไม่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม        0    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
 



๑๒ 
 

3.1.2 รับทุนอุดหนุนบริกำรวิชำกำรจำกสถำบันวิจัย/ คณะ/ วิทยำลัย (ผู้ร่วมโครงกำร) (5 คะแนน)  
หมายถึง บุคลากรสายวิชาการที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการวิชาการ ในฐานะผู้ร่วมด าเนินโครงการ 

และต้องมีหลักฐานปรากฏชัดเจนในเอกสารข้อเสนออนุมัติโครงการบริการวิชาการ และ/หรือเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
  - รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากสถาบันวิจัย/ คณะ/ วิทยาลัย (ผู้ร่วมโครงการ)  
          5    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
      - ไม่รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากสถาบันวิจัย/ คณะ/ วิทยาลัย (ผู้ร่วมโครงการ)  

            0    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 3.1.3 รับทุนอุดหนุนบริกำรวิชำกำรจำกสถำบันวิจัย/ คณะ/ วิทยำลัย (หัวหน้ำโครงกำร) (6 คะแนน) 
      หมายถึง บุคลากรสายวิชาการที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการในฐานะหัวหน้าโครงการ และต้อง
มีหลักฐานปรากฏชัดเจนในเอกสารข้อเสนออนุมัติโครงการบริการวิชาการ และ/หรือเอกสารรายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 
     ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ นั้น จะต้องเป็นโครงการบริการวิชาการ
แบบให้เปล่าเท่านั้น โดยได้รับทุนอุดหนุนแบ่งตามประเภท ดังนี้ 
  ๑. งบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
โครงการบริการวิชาการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ซึ่ งเข้าไปถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันหรือ
เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนโครงการบริการวิชาการที่เป็นผลลัพธ์ต่อยอดจากโครงการวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน ในปีงบประมาณนั้น ๆ  
  ๒. งบประมาณรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยต้องได้รับความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนโครงการบริการวิชาการที่เป็นผลลัพธ์ต่อยอดจากโครงการวิจัยงบประมาณ
รายได้ ในปีงบประมาณนั้น ๆ โดยมีหลักฐานการประเมินการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
  ๑) แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย 
  ๒) ส าเนาโครงการบริการวิชาการ 
  ๓) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลงนามโดยอธิการบดีหรือคณบดีคณะ/วิทยาลัย 
  ๔) รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
  - รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากสถาบันวิจัย/ คณะ/ วิทยาลัย (หัวหน้าโครงการ)  
          6    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
      - ไม่รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากสถาบันวิจัย/ คณะ/ วิทยาลัย (หัวหน้าโครงการ)  

            0    คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
 
 



๑๓ 
 

3.1.4 รับทุนอุดหนุนบริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย (จัดหำรำยได้ไม่รวมกำรจัดกำร
เรียน กำรสอน) (7 คะแนน)  

หมายถึง การได้รับทุนอุดหนุนหรืองบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้
ด าเนินการบริการทางวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ หรือการเป็นที่ปรึกษาการด าเนินโครงการ โดยมี
หลักฐานปรากฏเป็นสัญญาหรือเอกสารที่แสดงถึงการมอบหมายให้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ระบุงบประมาณ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และรายละเอียดที่ส าคัญไว้อย่างชัดเจน และต้องผ่านกระบวนการตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานวิจัยและการให้บริการทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจะพิจารณางบประมาณตามสัดส่วนงาน (อ้างอิงสัดส่วนงานจากข้อ ๓.๒ และ ๓.๓) และ
งบประมาณของโครงการที่ได้ระบุไว้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมด าเนินการมากกว่า ๑ คน และหากไม่มีการจัดสรรสัดส่วนงานและเงิน 
จะพิจารณาตามหนังสือราชการแสดงการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 ทั้งนี้ การประเมินตามข้อ ๓.๔ นั้น ต้องไม่นับรวมถึงการบริการวิชาการด้านการวิจัย หรือการเป็นที่ปรึกษาด้านการ
วิจัย  
 

ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย 
  - รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดหารายได้ไม่รวมการจัดการเรียน 

การสอน)  6     คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
      - ไม่รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดหารายได้ไม่รวมการจัดการ

เรียน การสอน) 0   คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
 
 

3.2 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (5 คะแนน) 
   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาได้ตระหนักในความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด วัฒนธรรมอันดีงามจะช่วย
ปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษณ์ ท านุบ ารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์และมรดกที่ล้ าค่าของชาติ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่อไป ซึ่งในการให้คะแนนการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมบังคับที่บุคลากรทุกคนจะต้องเข้าร่วม จ านวน ๒ โครงการ/
กิจกรรม ประกอบด้วย ๑. โครงการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร (๒ ครั้ง
ต่อปี) ๒. พิธีบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประการถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ หากบุคลากรไม่เข้าร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว จะไม่ได้รับการประเมินให้คะแนนในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละรอบการ
ประเมิน 
 
 



๑๔ 
 

  ระดับเกณฑ์คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย (ก) 
  - เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงาน จ านวน ๓ ครั้งข้ึนไป  
   ต่อรอบการประเมิน ๕  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย  
  - เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงาน น้อยกว่าจ านวน ๓ ครั้ง 
   ต่อรอบการประเมิน 0  คะแนนระดับค่าเป้าหมาย    
 
โครงการหรือกิจกรรมที่บุคลากรสามารถเข้าร่วม 

๑. โครงการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร (๒ ครั้ง/ปี) (บังคับ) 
๒. พิธีบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษินานุประการถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ (๑ ครั้ง/ปี) (บังคับ) 
๓. พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน 
๔. พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๖ 
๕. พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
๖. พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวงลพบุรีราเมศร์ 
๗. กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
๘. โครงการธรรมศึกาภาคฤดูร้อน 
๙. พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ 
๑๐. พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระวิมาดาเธอฯ 
๑๑. โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา 
๑๒. พิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ "รัตนมณีศรีสุนันทา" 
๑๓. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๑๔. โครงการกิจกรรมวันครู 
๑๕. โครงการกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
๑๖. โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ 
๑๗. โครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม 
๑๘. โครงการวันบ าเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล 
๑๙. โครงการแสงธรรมน าชีวิต 
๒๐. โครงการเทศน์มหาชาติ 
๒๑. โครงการประเพณีสงกรานต์-คณะวิทยาการจัดการ 
๒๒. โครงการลอยกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒๓. โครงการจริยธรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
๒๔. โครงการท าบุญคณะศิลปกรรมศาสตร์ 



๑๕ 
 

๒๕. โครงการไหว้ครูสาขาวิชา 
๒๖. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 
๒๗. โครงการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี 
๒๘. โครงการ KM  show & share ประจ าปี 
๒๙. โครงการไหว้ครู (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ) 
๓๐. วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ) 
๓๑. โครงการสนับสนุนวันสุนันทาร าลึก (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ). 
๓๒. โครงการสาธารณสุขรวมใจต้านภัยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ) 
๓๓. โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ) 
๓๔. โครงการวันมหิดล "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ) 
๓๕. โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ (ศูนย์การศึกษาฯเป็นเจ้าภาพ) 
๓๖. โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (ศูนย์การศึกษาฯ เป็นเจ้าภาพ) 
๓๗. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ศูนย์การศึกษาฯ เป็นเจ้าภาพ) 
๓๘. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ) 
๓๙. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ) 
๔๐. พิธีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่-วิทยาลัยนานาชาติ 
๔๑. โครงการธรรมะในชีวิตการท างาน (วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ) 
๔๒. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ -วิทยาลัยนานาชาติ 
๔๓. โครงการท าบุญวิทยาลัยนานาชาติ  
๔๔. โครงการไหว้ครู (วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ) 
๔๕. โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษา (วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ) 
๔๖. พิธีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ) 
๔๗. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วิทยาลัยโลจิ
สติกส์ฯ) 
๔๘. โครงการ "แสงธรรมน าชีวิต" (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ) 
๔๙. โครงการแข่งขันกีฬาโลจิสติกส์สัมพันธ์ (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ) 
๔๐. โครงการกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ) 
๕๑. โครงการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สืบสานประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านวันสงกรานต์ 
๕๒. โครงการท าบุญวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ) 
๕๓. โครงการไหว้ครูสาขา (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ) 



๑๖ 
 

 
4. สมรรถนะตำมหน้ำที่ของคณำจำรย์ (2๐ คะแนน)   

เป็นนโยบายและทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยในการสร้างความผาสุกให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทุกคนมีคุณค่าต่อ
องค์กร เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ พร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีน้ าใจเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่พร้อมทั้งธ ารงไว้ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนสุนันทา ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารของ   แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ 

4.๑ สมรรถนะหลัก (๕ คะแนน) 
 4.๑.๑ กำรวำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  (1 คะแนน) 

              หมายถึง ความตั้งใจและความมุ่งมั่นพยายามของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการ
ให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ต่อนักศึกษา ประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ระดับที ่ ค ำอธิบำย 
     ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

๑ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  ครบถ้วนโดยสามารถอธิบายข้อผิดพลาดได้ 
• รู้และเข้าใจประเด็นที่จะต้องตรวจสอบของงานที่ได้รับมอบหมาย 
• อธิบายได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท างานที่ผิดพลาด 
• สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒ แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับท่ี ๑ และค านึงถึงมาตรฐานผลงาน 
• สามารถตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้ข้อมูลมีความชัดเจน 
  ยิ่งขึ้น 
• มีการตรวจสอบ ตั้งค าถามหรือข้อสงสัยถึงความถูกต้องในมาตรฐานผลงาน 
• ติดตามความคืบหน้าของงานไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอ 

๓ แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับท่ี ๒ และวางแผนป้องกันลดข้อผิดพลาด 
• สามารถค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือผลงานที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
• สามารถค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานที่เกิดขึ้น และวางแผนป้องกันลดข้อผิดพลาด 
  ในงานที่อาจเกิดข้ึน 
• วางแผนการท างานของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ 

๔ แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ ๓ และให้ค าแนะน าผู้อ่ืนถึงวิธีการป้องกันข้อผิดพลาด
ในงานที่อาจเกิดข้ึน 
• สามารถให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนร่วมงานถึงประเด็นหรือจุดที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลใน 
  รายละเอียด 
• อธิบายให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานที่ผิดพลาด 



๑๗ 
 

๕ แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ ๔ และก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
ก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเรียบร้อยของผลงาน 
• ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนกับหน่วยงานหรือองค์กร 
• ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกเพ่ือ 
  การแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า 

  
4.๑.๒ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (1 คะแนน) 

              หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็น
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นอีกทั้งยังหมายรวม ถึงการ
สร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท า
ได้มาก่อน  

 
ระดับที ่ ค ำอธิบำย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  
๑ แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี  

• พยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง  
• พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
• แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น 
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน  

๒ 
 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้  
• ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี  
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน  
• ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ  

๓ 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่  ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
• ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ 
  ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น  
• เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๔ 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางานเพ่ือให้ได้ผลงาน
ที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  
• ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด  
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างไม่เคยมีผู้ใด 



๑๘ 
 

  ท าได้มาก่อน  
๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ  
• ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการเพื่อให้ภาครัฐและ 
  ประชาชน ได้ประโยชน์สูงสุด 
• บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ 
  หน่วยงานตามที่วางแผนไว้  

 
 4.๑.๓ กำรยึดม่ันในควำมถูกต้องชอบธรรม  (1 คะแนน) 

     หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 
ระดับที ่ ค ำอธิบำย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  
๑ 
 

มีความสุจริต  
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัย  
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต  

๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และมีสัจจะเชื่อถือได้  
• รักษาค าพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้  
• แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และยึดมั่นในหลักการ 
• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาของบุคลากรของมหาวิทยาลัย      
  ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบ 
• เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ  

๔ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง  
• ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ ใน
สถานการณ ์
  ที่อาจยากล าบาก 
• กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจ 
  ให้แก่ผู้เสียประโยชน์  

๕ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม  
• ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ท่ีอาจเสี่ยงต่อ 
  ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 

 



๑๙ 
 

 4.๑.๔ กำรท ำงำนเป็นทีม (1 คะแนน) 
              หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือ    มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
 
ระดับที ่ ค ำอธิบำย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  
๑ ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ  

• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย  
• รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของตนในทีม  
• ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม  

๒ 
 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และให้ความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน  
• สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี  
• ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี  
• กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพ่ือนร่วมทีม 
  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม  
• รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น  
• ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม  
• ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ  
  ยิ่งขึ้น  

๔ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และสนับสนุน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีมเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ  
• ยกย่อง และให้ก าลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ  
• ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ  
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้งานส าเร็จ  

๕ 
 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ  
• เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน  
• คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม  
• ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจของทีมเพ่ือปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล  

 
 4.๑.๕ กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในอำชีพ (1 คะแนน) 
          หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยการศึกษา 
ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
 



๒๐ 
 

ระดับที ่ ค ำอธิบำย 
๐ ไมแ่สดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  
๑ แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เก่ียวข้อง 

• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน  
• พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น  
• ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็น  
  ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  

๒ 
 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และมีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน  
• รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมี  
  ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน  
• รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเก่ียวข้องกับงานของตน อย่างต่อเนื่อง  

๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถน าความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
• สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  
• สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  

๔ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น  
ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง  
• มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ 
  ได้อย่างกว้างขวาง  
• สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต  

๕ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และสนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญ 
ในวิทยาการด้านต่างๆ  
• สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร  
  เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา  
• บริหารจัดการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติ   
  หน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง 

 
4.๒ สมรรถนะรอง (๕ คะแนน) 

 4.๒.๑ กำรพัฒนำศักยภำพตนเอง (1 คะแนน) 
         หมายถึง การมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน เพ่ือให้มีทักษะ
ทัศนคติตลอดจนศักยภาพทั้งของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ องเพ่ือปรับปรุง พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน มีความม่ันใจในตนเองตลอดจนสามารถก าหนดรูปแบบ แนวทางการเรียนรู้และพัฒนาผู้อ่ืนรวมทั้งการตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการเรียนรู้  



๒๑ 
 

 
ระดับที ่ ค ำอธิบำย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  
๑ เห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพขวนขวายหาโอกาสพัฒนาศักยภาพของตน   
๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนพัฒนาความรู้ ศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจที่

รับผิดชอบอยู่ 
๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้ค าแนะน าอย่างละเอียด หรือ สาธิตการปฏิบัติงานเพ่ือเป็น

ตัวอย่างแก่ผู้อื่น 
๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓  และสอนงานหรือให้ค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

หรือการปฏิบัติตน 
๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และค้นคว้า สร้างสรรค์ วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะ

หรือทัศนคติที่ดี ซึ่งตรงกับปัญหาหรือ ความต้องการที่แท้จริงของการพัฒนาตนเองและผู้เกี่ยวข้อง 
 

 4.๒.๒ กำรค้นคว้ำหำข้อมูล  (1 คะแนน) 
              หมายถึง ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของประเด็นปัญหาหรือเรื่องราว

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นต่องานในหน้าที่รวมถึงการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การหาข่าวทั่วไป จากสภาพแวดล้อมรอบตัว 
โดยคาดว่าอาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตรวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระดับที ่ ค ำอธิบำย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
๑ ค้นคว้าหาข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสืบค้นข้อมูลและประมวลผลอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวิเคราะห์หาแนวทางหรือข้อสรุปที่น ามาใช้ในการปรับปรุงหรือ

พัฒนางาน 
๔ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และเสนอแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้ดีขึ้นจากข้อมูลที่

ได้รับจากการค้นคว้า 
๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสามารถประยุกต์ความรู้ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบท

และสภาพแวดล้อม ในอนาคต 
 

 4.๒.๓ ควำมเข้ำใจข้อแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม (1 คะแนน) 
         หมายถึง ความตระหนักถึงข้อแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล 

องค์กร หรือระหว่างประเทศและสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมนั้นๆรวมทั้งสามารถประยุกต์
ความเข้าใจนี้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 



๒๒ 
 

ระดับที ่ ค ำอธิบำย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
๑ เห็นคุณค่าและให้ความสนใจวัฒนธรรมอื่น 

• ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นคุณค่าและแสดงความสนใจเรียนรู้
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของชนชาติต่างๆ 
• ไม่แสดงอาการดูถูกวัฒนธรรมอื่นๆ ว่าด้อยกว่า 
• เห็นความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม 
  ที่เปลี่ยนไปในที่ต่างๆ 

๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และเข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่ 
• เข้าใจมารยาท กาลเทศะ และธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมที่แตกต่างและพยายามปรับตัวให้ 
  สอดคล้องกลมกลืน 
• สื่อสารและสนทนาด้วยวิธีการ เนื้อหา และถ้อยค าที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ 

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ อย่างลึกซึ้ง 
• เข้าใจบริบท และบรรทัดฐานที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆ 
• เข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของบุคคล อันท าให้เข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน หรือ 
  ความคิดเห็นของบุคคลแตกต่างกัน 
• ไม่ด่วนสรุปบุคคลจากประสบการณ์ หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์  
  แต่ใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร ท าความเข้าใจ และสร้างสรรค์ผลสัมฤทธิ์เพื่อ 
  ประโยชน์ร่วมกัน 

๔ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และสร้างความยอมรับนับถือท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
• สร้างความยอมรับนับถือ ไว้วางใจในหมู่ผู้คนต่างวัฒนธรรม เพ่ือประสานความร่วมมือและ 
  สัมพันธไมตรีอันดี 
• ริเริ่มเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกัน เพ่ือเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างประเทศระดับทวิภาคี 
  และพหุภาคี  

๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และปรับแผนงานและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับบริบททาง
วัฒนธรรม 
• ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันบนพ้ืนฐานของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแต่
ละ 
  วัฒนธรรม 
• ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ท่าที ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
  ในการเจรจาต่อรอง 

 
 
 
 



๒๓ 
 

 4.๒.๔ ควำมเข้ำใจผู้อื่น  (1 คะแนน) 
      หมายถึง ความสามารถในการรับฟังและการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝงความคิด 
ตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่ติดต่อด้วย 
 
ระดับที ่ ค ำอธิบำย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
๑ เข้าใจความหมายที่ผู้อื่น ต้องการสื่อสาร 
๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกและค าพูด 
๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และเข้าใจความหมายแฝงในกิริยาท่าทาง ค าพูด หรือน้ าเสียง 
๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้าใจการสื่อสารทั้งที่เป็นค าพูดและความหมายแฝงในการสื่อสาร

กับผู้อ่ืนได้   
๕ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมผู้อ่ืน 

 4.๒.๕ กำรมองภำพองค์รวม (1 คะแนน) 
          หมายถึง การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปแบบเชื่อมโยงหรือ

ประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์  ข้อมูล หรือทัศนะต่างๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็นผลมาจากการ
สรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์ หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ 

 
ระดับที ่ ค ำอธิบำย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
๑ ใช้กฎพ้ืนฐานทั่วไป 

• ใช้กฎพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ตลอดจนหลักสามัญส านึกทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ ระบุประเด็น
ปัญหา  
  หรือแก้ปัญหาในงาน 

๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และประยุกต์ใช้ประสบการณ์ 
• พิจารณารูปแบบของข้อมูลแล้วสามารถระบุแนวโน้ม หรือระบุข้อมูลที่ขาดหายไปได้ 
• ประยุกต์ประสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ระบุประเด็นปัญหา หรือ 
  แก้ปัญหาในงาน 

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน 
• ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีซับซ้อนมาใช้พิจารณาปัจจุบัน ระบุประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหา 
  ในงานได้อย่างลึกซึ้ง แยบคาย แม้ในบางกรณีแนวคิดท่ีน ามาใช้และสถานการณ์ที่ประสบอยู่ 
  ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และอธิบายข้อมูลหรือสถานการณ์ท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนในปัญหาของ
งานในภาพองค์รวมให้เข้าใจได้ง่าย 
• พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบภาพองค์
รวม  



๒๔ 
 

  และอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย 
• จัดการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ฯลฯ ที่ซับซ้อนเป็นค าอธิบายท่ีสามารถ 
  เข้าใจได้โดยง่ายและเป็นประโยชน์ต่องาน 

๕ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และคิดนอกกรอบเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
• คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่างๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง อันน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น  
  การสร้างสรรค์และน าเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและ 
  เป็นประโยชน์ต่องาน ภาคราชการ หรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

 
 4.3 ด้านภาษาอังกฤษ SSRU TEP (นโยบายมหาวิทยาลัย) (๑๐ คะแนน) 
 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ภาษาอังกฤษทางด้านการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้และพัฒนาตน   ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติได้ 

   ระดับเกณฑ์คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย(ก) 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๙๖ – ๑๐๐ คะแนน     ๑๐ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๙๑ –   ๙๕ คะแนน ๙.๕ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๘๖ –   ๙๐ คะแนน ๙ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๘๑ –   ๘๕ คะแนน ๘.๕ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๗๖ –   ๘๐ คะแนน ๘ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๗๑ –   ๗๕ คะแนน ๗.๕ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๖๖ –   ๗๐ คะแนน ๗ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๖๑ –   ๖๕ คะแนน ๖.๕ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๕๖ –   ๖๐ คะแนน ๖ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๕๑ –   ๕๕ คะแนน ๕.๕ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๔๖ –   ๕๐ คะแนน ๕ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๔๑ –   ๔๕ คะแนน ๔.๕ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๓๖ –   ๔๐ คะแนน ๔ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๓๑ –   ๓๕ คะแนน ๓.๕ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๒๖ –   ๓๐ คะแนน ๓ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๒๑ –   ๒๕ คะแนน ๒.๕ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๑๖ –   ๒๐ คะแนน ๒ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP ๑๑ –   ๑๕ คะแนน ๑.๕ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP   ๖ –   ๑๐ คะแนน ๑ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP   ๑ –     ๕ คะแนน ๐.๕ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 
   - คะแนนสอบ SSRU-TEP             ๐ คะแนน ๐ คะแนนระดับค่าเป้าหมาย 


