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ประกาศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา เรื่อง 

“หลักเกณฑการตกลงภาระงานสำหรับขาราชการ (สายวิชาการ) และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)” 

และ “วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)”  

ปการศึกษา 2565 (สิงหาคม 2565 – กรกฎาคม 2566)  
 

หลักเกณฑการตกลงภาระงาน อางอิงจากประกาศตอไปนี้ 

 1) ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ เรื่อง เกณฑและวิธีการคำนวณภาระงานของคณาจารยประจำในสังกัดคณะ

วิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 

2) ประกาศจุฬาฯ เรื่อง เกณฑภาระงานของคณาจารยประจำ พ.ศ. 2561 ขอ 5 คณาจารยประจำมีภาระงานหลัก 6 ดาน 

ประกอบดวย งานสอน งานวิจัยและวิชาการ งานพัฒนานิสติ งานบริการทางวิชาการ งานบริหารและธุรการ และงานทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม ในกรณท่ีีคณาจารยประจำเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะตองมีภาระงานตามท่ีไดรับมอบหมายท้ัง 6 ดาน 

 

สาระสำคัญ 

การประเมินขาราชการ ประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้

• องคประกอบท่ี 1 เรียกวา “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” (คิดเปน 70 คะแนน) 

• องคประกอบท่ี 2 เรียกวา “พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ” (คิดเปน 30 คะแนน) 

การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 2 สวน โดยสวนท่ี 1 แบงออกเปนสวนยอย ดังนี้ 

สวนท่ี 1.1 ภาระงาน (คิดเปน 70 คะแนน) 

ปริมาณงานและคุณภาพงานผานภาระงานข้ันต่ำในแตละหมวด และ ผานภาระงานรวมข้ันต่ำหรือไม  

สวนท่ี 1.2 คุณลักษณะสวนบุคคลและพฤติกรรม (คิดเปน 30 คะแนน) 

สวนท่ี 2 ผลผลิตสวนบุคคล  

คะแนนพิเศษรวมทุกดานตามประกาศภาควิชาฯ สะสมรวมท้ังปการศึกษา แลวนำไปจัดอันดับตอไป 
---------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ ตามมตขิองคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ (เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2565) 

 และตามมติของคณะกรรมการประจำภาควิชาฯ ครั้งท่ี 9/2565 (เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2565) 
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ตารางเปรียบเทียบภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย 

ภาระงาน จุฬาฯ คณะวิศวฯ ภาควิชาฯ 

งานสอน  
อยางนอย 9 ภาระงาน 

(สอนตรงอยางนอย 6 ภาระงาน)  

อยางนอย 13.5 ภาระงาน 

(สอนตรงอยางนอย 9 ภาระงาน) 

อยางนอย 13.5 ภาระงาน (38.6%) 

(สอนตรงอยางนอย 9 ภาระงาน) 

งานวิจัยและวิชาการ  อยางนอย 3.5 ภาระงาน อยางนอย 3.5 ภาระงาน อยางนอย 3.5 ภาระงาน (10%) 

งานพัฒนานิสิต ใหสวนงานกำหนดเอง ใหสวนงานกำหนดเอง อยางนอย 3.5 ภาระงาน (10%) 

งานบริการวิชาการ ใหสวนงานกำหนดเอง ใหสวนงานกำหนดเอง อยางนอย 2 ภาระงาน (5.7%)  

งานบริหารและธุรการ ใหสวนงานกำหนดเอง ใหสวนงานกำหนดเอง อยางนอย 2 ภาระงาน (5.7%) 

งานทำนุบำรุงศิลปฯ ใหสวนงานกำหนดเอง ใหสวนงานกำหนดเอง อยางนอย 1 ภาระงาน (2.9%) 

รวมทั้งสิ้น อยางนอย 35 ภาระงาน อยางนอย 35 ภาระงาน คิดเปน 25.5/35 ภาระงาน (72.9%) 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการสายวิชาการ สำหรับแตละปการศึกษา จะแบงเปน 2 รอบ คือ  

รอบแรก ระหวาง 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม (ข้ึนเงินเดือน 1 เมษายน)  

และรอบสอง ระหวาง 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน (ข้ึนเงินเดือน 1 ตุลาคม) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สำหรับแตละปการศึกษา จะแบงเปน 2 รอบ คือ  

รอบแรก ระหวาง 1 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม (ภาคการศึกษาตน)  

และรอบสอง ระหวาง 1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม (ภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูรอน)   

*สำหรับอาจารยท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย มีการข้ึนเงินเดือนปละ 1 ครั้ง (ข้ึนเงินเดือน 1 ตุลาคม) คะแนนประเมินท้ังปจะคดิจาก

คาเฉลี่ยของการประเมินภาระงานในแตละรอบการประเมิน  

 

สำหรับภาระงานดานวิจัยและวิชาการของขาราชการ(สายวิชาการ)และพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)  

มีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติระดับ T1 หรือระดับ Q1 ใหกระจายคาภาระงานตามประกาศ

คณะวิศวฯ สำหรับ 2 รอบการประเมินติดตอกัน คิดภาระงานทีละครึ่งหนึ่งของภาระงานท่ีไดรับจากบทความนั้นๆ   

(โดยใหเริ่มนับในรอบการประเมินท่ีบทความวิจัยไดถูกตีพิมพออนไลน) และสำหรับเกณฑการประเมินดานงานวิจัย

และวิชาการ ระดับ 5 ของภาควิชาฯ จะใหถือวาอาจารยมีบทความวิจัยตีพิมพ 1 ฉบับท้ัง 2 รอบการประเมินนั้น  

- บทความวิจัยท่ีตีพิมพในท่ีประชุมทางวิชาการ และวารสารวิชาการระดับอ่ืน ใหคิดภาระงานได 1 รอบการประเมิน 

- ท้ังนี้ การกระจายคาภาระงานออกสำหรับ 2 รอบการประเมินติดตอกันนี้ ไมเก่ียวกับผลผลิตสวนบุคคลของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการนับผลผลิตรวมท่ีเกิดข้ึนตลอดท้ังปการศึกษา  
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น้ำหนัก (รอยละของงานดานตางๆ)  

ท่ีใชในการประเมินสวนท่ี 1.1 ภาระงาน เพ่ือเปนขอมูลสงคณะฯ 

งานดานตางๆ งานสอน 
งานวิจัยและ

วิชาการ 

งานพัฒนา

นิสิต 

งานบริการ

วิชาการ 

งานบริหาร

และธุรการ 

งานทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

อาจารยประจำ 55 15 15 6 6 3 

อาจารยใหม (ไมเกิน 3 ป) 40 35 15 10 0 0 

 

 

กรณีลาเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ (แตงตำรา-หนังสือ /ปฏิบัติงานวิจัย) 

น้ำหนัก (รอยละของงานดานตางๆ) ท่ีใชในการประเมินสวนท่ี 1.1 ภาระงาน 

ใชตามตัวชี้วัดท่ีตกลงไวในการขออนุมัติลาเพ่ิมพูนทางวิชาการ (เอกสาร AS) 

- ขอใหคณาจารยสงผลงาน/ความกาวหนา ท่ีจะตองสงใหทางคณะฯ ใหแกภาควิชาฯ ดวย 

- ผลจากการประเมินตำรา-หนังสือ จะใชสำหรับประเมินภาระงานดานงานสอน 

- ขอใหคณาจารยสงเอกสาร AS เพ่ือกำหนดสัดสวนภาระงานดานตางๆ และผลผลิตท่ีสัญญาไวกับภาควิชาฯ 
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ตารางท่ี 1 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานงานสอนตรงระดับตางๆ (คิดตอรอบการประเมิน) 

ผลการ

ประเมิน 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ 5 

ผานระดับ 4 และ  

1. มีนิสิตในวิชาสอนตรงระดับปริญญาตรีรวมอยางนอย 35 คน หรือ 

2. ไดรับผลการประเมินจากนิสิต*(“ความสามารถในการถายทอดความรู”) เฉลี่ยทุกวิชาคิดเปน

อยางนอย 4.0  

ระดับ 4 

ผานระดับ 3 และ มีการดำเนินการ ดังนี้ 

มีการนำระบบ LMS (learning management system) คือ MyCourseVille มาใชในการเรียน

การสอน และประกาศคะแนนผาน MyCourseVille ในเวลาท่ีเหมาะสม 

ระดับ 3 

ผานระดับ 2 และ มีการดำเนินการ/ผลการดำเนินการทุกขอ ดังนี้ 

1. ภาระงานสอนท้ังหมดอยางนอยคิดเปน 13.5 ภาระงาน และ 

2. จัดทำ course syllabus ในระบบ CU-CAS กอนวันแรกของการเปดภาคการศึกษา และ 

3. ดำเนินการประเมินตนเองในระบบ CU-CAS ภายใน 30 วันหลังจากวันปดภาคการศึกษา และ 

4. ไดรับผลการประเมินจากนิสิต (คณาจารยดาวนโหลดจากระบบ CU-CAS ในสวนของ 

“ความสามารถในการถายทอดความรู” ของอาจารยเปนรายบุคคล) เฉลี่ยทุกวิชาคิดเปนอยาง

นอย 3.5  

**ท้ังนี้ หากอาจารยไมไดกรอกผลประเมินจากนิสิตมาให อาจารยจะไมมีขอมูลสวนนี้

ประกอบการประเมินระดับ 3 

ระดับ 2 
1. มีภาระงานสอนตรงอยางนอย 4.5 ภาระงาน แตไมเกิน 9 ภาระงาน (ตามประกาศคณะวิศวฯ) 

และ 2. สงเกรดของทุกวิชาท่ีสอนใหภาควิชาฯ ภายในเวลาท่ีภาควิชาฯ กำหนด 

ระดับ 1 มีภาระงานสอนตรงไมถึง  4.5 ภาระงาน 

ระดับ 0 ไมมีภาระงานสอนตรง (ยกเวนการลาเขียนตำรา) 
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ตารางท่ี 2 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานงานวิจัยและวิชาการระดับตางๆ (คิดตอรอบการประเมิน) 

ผลการประเมิน เกณฑการประเมิน 

ระดับ 5 มีภาระงานวิจัย มากกวาหรือเทากับ 5.5 ภาระงาน และมีบทความตีพิมพในท่ีประชุมทาง

วิชาการ (conference proceedings) หรือวารสารทางวิชาการ (journals) ในฐานขอมูล 

SCOPUS หรือ SCImago (SJR) หรือ Science Citation Index (SCI) อยางนอย 1 ฉบับ 

ระดับ 4 มีภาระงานวิจัยมากกวาหรือเทากับ 5.5 ภาระงาน  

ระดับ 3 มีภาระงานวิจัยมากกวาหรือเทากับ 3.5 ภาระงานแตไมถึง 5.5 ภาระงาน 

ระดับ 2 มีภาระงานวิจัยมากกวาหรือเทากับ 2 ภาระงานแตไมถึง 3.5 ภาระงาน 

ระดับ 1 มีภาระงานวิจัยไมถึง 2 ภาระงาน 

ระดับ 0 ไมมีภาระงานวิจัย (ยกเวนการลาเขียนตำรา) 

 

หมายเหตุ สมาชิกใน Research Unit (RU) ของภาควิชาฯ จะมภีาระงานวิจัย 3.5 ภาระงานจนกวา RU จะไมไดตอสญัญากับทางจุฬาฯ 

 

ตารางท่ี 3 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานงานพัฒนานิสิตระดับตางๆ (คิดตอรอบการประเมิน) 

ผลการ

ประเมิน 
 เกณฑการประเมิน 

ระดับ 5 มีภาระงานพัฒนานิสิตมากกวาหรือเทากับ 7 ภาระงาน  

ระดับ 4 มีภาระงานพัฒนานิสิตมากกวา 3.5 ภาระงาน แตไมถึง 7 ภาระงาน 

ระดับ 3 มีภาระงานพัฒนานิสิตเทากับ 3.5 ภาระงาน 

ระดับ 2 มีภาระงานพัฒนานิสิตมากกวาหรือเทากับ 1.5 ภาระงาน แตไมถึง 3.5 ภาระงาน 

ระดับ 1 มีภาระงานพัฒนานิสิตไมถึง 1.5 ภาระงาน 

ระดับ 0 ไมมีภาระงานพัฒนานิสิต 

 

           หมายเหตุ     ภาระงาน อ.ท่ีปรึกษานิสิตของภาควิชาฯ ท่ีไดรับมอบหมาย คิดเปน 3.5 ภาระงาน 

          ภาระงาน อ.ท่ีปรึกษานิสิตช้ันปท่ี 1 ของคณะวิศวฯ ท่ีไดรับมอบหมาย คิดเปน 3.5 ภาระงาน 
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ตารางท่ี 4 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานงานบริการวิชาการระดับตางๆ (คิดตอรอบการประเมิน) 

ผลการประเมิน เกณฑการประเมิน 

ระดับ 5 มีภาระงานบริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 7 ภาระงาน 

ระดับ 4 มีภาระงานบริการวิชาการมากกวา 3.5 ภาระงาน แตไมถึง 7 ภาระงาน 

ระดับ 3 มีภาระงานบริการวิชาการเทากับ 3.5 ภาระงาน 

ระดับ 2 มีภาระงานบริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 1.5 ภาระงานแตไมถึง 3.5 ภาระงาน 

ระดับ 1 มีภาระงานบริการวิชาการไมถึง 1.5 ภาระงาน 

ระดับ 0 ไมมีภาระงานบริการวิชาการ 
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5. การคำนวณภาระงานบริหารและธุรการ (ใหเพ่ิมภาระงานสำหรับตำแหนงท่ีไมระบุไวในประกาศคณะวิศวฯ) 

5.1 ตำแหนงบริหารระดับคณะและภาควิชา (เพ่ิมเติมจากในประกาศคณะวิศวฯ) 

งาน / ตำแหนง คิดภาระงาน/สัปดาห 

- ผูชวยหวัหนาภาควิชา 8 ภาระงาน 

- หัวหนาหนวยทดสอบ 8 ภาระงาน 

- คณะทำงานชุดตางๆ ของภาควิชาฯ  3.5 ภาระงาน 

หมายเหตุ   

*ในหมวด 5.2 ในประกาศคณะวิศวฯ ป 2561 กรรมการโดยตำแหนง ระดับ หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาค หัวหนาสาขา (ตาม

ประกาศคณะฯ) และตำแหนงผูชวยหัวหนาภาค (ตามประกาศภาควิชาฯ) ไมนับภาระงานอ่ืนๆ ท่ีเปนโดยตำแหนงซ้ำอีก เน่ืองจาก

คิดภาระงานแลว 

 

ตารางท่ี 5 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานงานบริหารและธุรการระดับตางๆ (คิดตอรอบการประเมิน) 

ผลการประเมิน เกณฑการประเมิน 

ระดับ 5 มีภาระงานบริหารและธุรการมากกวาหรือเทากับ 6 ภาระงาน 

ระดับ 4 มีภาระงานบริหารและธุรการมากกวาหรือเทากับ 3.5 ภาระงาน แตไมถึง 6 ภาระงาน 

ระดับ 3 มีภาระงานบริหารและธุรการมากกวาหรือเทากับ 2 ภาระงาน แตไมถึง 3.5 ภาระงาน 

ระดับ 2 มีภาระงานบริหารและธุรการมากกวาหรือเทากับ 1 ภาระงาน แตไมถึง 2 ภาระงาน 

ระดับ 1 มีภาระงานบริหารและธุรการไมถึง 1 ภาระงาน 

ระดับ 0 ไมมีภาระงานบริหารและธุรการ 

 

5.2 สำหรับภาระงานหัวหนารายวิชา ใหคิดเฉพาะรายวิชาท่ีมีเง่ือนไขทุกขอตอไปนี้ 

- เปนรายวิชาท่ีมีจำนวนผูสอนมากกวา 1 คน 

- และ มีจำนวนผูเรียนในทุกตอนเรียนรวมกันมากกวา 35 คน 
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6. การคำนวณภาระงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

งาน คิดภาระงาน หมายเหตุ 

6.1 งานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ของภาควิชาฯ 

1 ภาระงาน/ครั้ง เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมกับกิจกรรมท่ี

ภาควิชาฯ จัดข้ึน ท้ังนี้ ไมรวมงานสวนตัว 

6.2 งานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

0.5 ภาระงาน/ครั้ง เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมกับกิจกรรมท่ี 

คณะ/มหาวิทยาลัย จัดข้ึน  

ท้ังนี้ ไมรวมงานสวนตัว 

 

ภาระงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรม ภาระงาน/สัปดาห/ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาตน  

งานปฐมนิเทศนิสิตปรญิญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา จัดท่ีกรุงเทพฯ  1.0 

งานปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา จัดท่ีตางจังหวัด  2.0 

งานไหวครู 1.0 

งานทำบุญภาควิชาฯ (รำลึกอาจารยบุญรอด) 1.0 

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 1.0 

งานถายภาพในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมกับบัณฑิตของ

ภาควิชาฯ 

1.0 

งานอ่ืนๆ ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย 0.5 

ภาคการศึกษาปลาย  

งานปใหมภาควิชาฯ 1.0 

งานปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา จัดท่ีกรุงเทพฯ  1.0 

งานปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา จัดท่ีตางจังหวัด  2.0 

งานปจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี  1.0 

กิจกรรมจิตอาสาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา จัดท่ีตางจังหวัด   2.0 

งาน EE Night 1.5 

EE Sport Day 1.0 

งานอ่ืนๆ ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย 0.5 
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ตารางท่ี 6 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (คิดตอรอบการประเมิน) 

ผลการประเมิน เกณฑการประเมิน 

ระดับ 5 มีภาระงานทำนุบำรุงศิลปฯ มากกวาหรือเทากับ 6 ภาระงาน 

ระดับ 4 
มีภาระงานทำนุบำรุงศิลปฯ มากกวาหรือเทากับ 4.5 ภาระงาน 

แตไมถึง 6 ภาระงาน 

ระดับ 3 
มีภาระงานทำนุบำรุงศิลปฯ มากกวาหรือเทากับ 3 ภาระงาน 

แตไมถึง 4.5 ภาระงาน 

ระดับ 2 
มีภาระงานทำนุบำรุงศิลปฯ มากกวาหรือเทากับ 1.5 ภาระงาน 

แตไมถึง 3 ภาระงาน 

ระดับ 1 มีภาระงานทำนุบำรุงศิลปฯ ไมถึง 1.5 ภาระงาน 

ระดับ 0 ไมมีภาระงานทำนบุำรุงศิลปฯ 
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หลักเกณฑการคิดคะแนนของผลผลิตสวนบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

(ผลผลิตรวมของท้ังปการศึกษา นำมากรอกลงในแบบฟอรมการประเมินฯ ครั้งท่ี 2 ของปการศึกษานั้นๆ)  

คะแนนพิเศษของผลผลิตสวนบุคคล หมวดตางๆ มีดังตอไปนี้ 

งาน / กิจกรรม คะแนนพิเศษ (คะแนน) 

1) งานสอน(สอนตรง/ดูแลโครงงาน/วิทยานิพนธ)  

1.1 การจัดทำวิดีโอสื่อการสอนเพ่ือพรอมเผยแพรสูสาธารณะ เชน  

บน CUEE youtube (ตอ 1 รายวิชา และมีเวลารวมไมนอยกวา 5 ชั่วโมง)  

- เนื้อหาในวิดีโออาจเปนเพียงสวนหนึ่งของรายวิชาท่ีจัดสอนตามท่ีไดรับ

มอบหมายตามตารางสอน เชน เนื้อหาสวน tutorial เปนตน 

- หากเวลารวมไมถึง 5 ชั่วโมง คิดคะแนนเปนสัดสวนของ 5 ชั่วโมง 

- คะแนนท่ีได ใหคิดเปนรายบุคคลสำหรับผูสอนในวิดีโอ (ถามีผูสอนในวิดีโอ

หลายทาน คิดคะแนนตามสัดสวน) 

- ผลผลิตในสวนของการสอน เชน วิดีโอ ตองมีการตัดตอใหเหมาะสม เผยแพร

สาธารณะ ไมใชวิดีโอท่ีบันทึกขณะสอนสดเทานั้น 

- ภาควิชาฯ มอบหมายใหคณะทำงานรับรองคุณภาพหลักสูตรและการมีสวน

รวมของนิสิต เพ่ือจัดทำเกณฑและทำการตรวจสอบคุณภาพของวิดีโอ เชน 

วิธีการนำเสนอ / story board / ความถูกตองทางวิชาการ / จริยธรรม เปนตน 

*เอกสารประกอบการประเมิน* ขอใหอาจารยแจง link video playlist พรอม

ท้ังขอมูลพ้ืนฐานประกอบ ตาม template ท่ีภาควิชาฯ จะแจง/สงใหตอไป 

ตัวอยาง  

- วิดีโอประกอบการสอนวชิา 2102xxx ...ชื่อรายวิชา... เม่ือภาค..... ป

การศึกษา 2564 จำนวน 18 วิดีโอ เวลารวม 180 นาที สอนคนเดียวทุกวิดีโอ  

ดังนั้น คิดเปน 3/5 ชั่วโมง x 50 คะแนน เทากับ 30 คะแนน 

 

50 คะแนน  

 

 

  

สูงสุดไมเกิน 100 

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การจัดทำเอกสารรายวิชาปฏิบัติการ (Lab sheet) (ตอรายวิชา) 

- เนื้อหาในเอกสารอาจเปนท้ังหมด หรือเพียงสวนหนึ่งของรายวิชาท่ีจัดสอน

ตามท่ีไดรับมอบหมายตามตารางสอน  

30 คะแนน 
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ตัวอยาง  

- เอกสาร Lab Sheet ประกอบการสอนรายวิชา 2102xxx ...ชื่อรายวิชา... 

ภาค.... ปการศึกษา 2564 จำนวน 2 การทดลอง จากการทดลองท้ังหมด 6 

การทดลองในรายวิชา  

ดังนั้น คิดเปน 2/6 ชั่วโมง x 30 คะแนน เทากับ 10 คะแนน 

 

 

1.3 การจัดทำ ตำรา (ตอเลม จำนวนหนาไมต่ำกวา 150 หนา)  

หรือหนังสือ (ตอเลม จำนวนหนาไมต่ำกวา 150 หนา)  

- หากจำนวนหนาต่ำกวา 150 หนา ใหคิดคะแนนตามสัดสวนจำนวนหนาของ

ตำรา/หรือหนังสือเลมนั้น (หารดวย 150 หนา) 

- จำนวนหนาท่ีเกิน 150 หนา ไมมีคะแนนเพ่ิมเติม 

- อาจารยวางแผนการเขียนตำรา/หนังสือ และแจงใหภาควิชาฯ ทราบกอนลง

มือเขียนตำรา/หนังสือ 

- ตำรา: เนื้อหาในตำราครอบคลุมเนื้อหารายวิชาท่ีจัดสอน โดยจะคิดคะแนน

ผลผลิตใหเม่ือไดทำการเผยแพรใหแกนิสิตในรายวิชาสำหรับปการศึกษานั้นๆ  

- หนังสือ: เนื้อหาในหนังสืออาจเปนสวนหนึ่งของรายวิชาท่ีจัดสอน และสง

ตนฉบับใหแกโรงพิมพแลว 

- รูปแบบของตำรา/หนังสือ อาจอยูในรูปของ e-book หรือ web-based 

*ตำราหรือหนังสือเลมหนึ่ง ถานำมาคิดผลผลิตในปการศึกษาใดแลว ถือเปน

อันเสร็จส้ิน จะไมสามารถนำมาคิดผลผลิตในปการศึกษาถัดไปได 

ตัวอยางท่ี 1  

- ตำราประกอบการสอนวิชา 2102xxx ...ชื่อรายวิชา.... เผยแพรเม่ือภาค.... ป

การศึกษา 2564 จำนวน 200 หนา  

ดังนั้น คิดเปน 150/150 x 100 คะแนน เทากับ 100 คะแนน 

ตัวอยางท่ี 2  

- หนังสือเรื่อง.... ภาคตน ปการศึกษา 2564 จำนวน 120 หนา  

ดังนั้น คิดเปน 120/150 x 100 คะแนน เทากับ 80 คะแนน 

100 
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1.4 การจัดทำ Course portfolio ประจำรายวชิา (ตอรายวิชา) 

ประกอบดวย การ map outcomes เขากับทุกหัวขอ gradable items ท่ีมี

คะแนน / แนบตัวอยางขอสอบและผลงานของนิสิต (คะแนนสูง/กลาง/ต่ำ) 

และจัดทำเอกสารสรุปการสอนของรายวิชาในภาคการศึกษานั้นตามรูปแบบท่ี

กำหนด 

เอกสารท่ีตองสงประกอบการประเมิน 

*ขอใหอาจารยสงไฟลเอกสารสรุปการสอนของรายวิชามาใหภาควิชาฯ 

(file.doc or file.pdf) 

*ภาควิชาจะชวยตรวจสอบวาแตละวิชาจัดทำเอกสารครบถวนหรือไม 

20 

(เม่ือทำเอกสารครบถวน 

อาจารยทุกทานใน

รายวิชาจะไดรับ  

20 คะแนนเทากัน) 

1.5 การสอนรายวิชาบรรยาย มีนิสิตมากกวา 30 คน แตไมเกิน 60 คน / หรือมี

นิสิตตั้งแต 60 คนข้ึนไป   

(คำนวณจาก จำนวนนิสิตท้ังหมด หารดวย จำนวนผูสอนท้ังหมด ของแตละ

รายวิชา) 

*โดยขอใหระบุ รายวิชา/ภาคการศึกษา/จำนวนผูสอน/จำนวนนิสิต เพ่ือ

สะดวกในการตรวจสอบ (หากไมระบุใหครบถวน จะไมคิดคะแนนให) 

ตัวอยางท่ี 1  

- การสอนรายวิชา 2102xxx ชื่อรายวิชา... ภาคการศึกษา.... ปการศึกษา 2564 

จำนวนผูสอนท้ังสิ้น 3 คน จำนวนนิสิต 120 คน คิดเปนนิสิตตอจำนวนผูสอน

เทากับ 120/3 = 40 คน ดังนั้น คิดเปน 10 คะแนน 

ตัวอยางท่ี 2  

- การสอนรายวิชา 2102xxx ชื่อรายวิชา... ภาคการศึกษา.... ปการศึกษา 2564 

จำนวนผูสอนท้ังสิ้น 2 คน จำนวนนิสิต 120 คน คิดเปนนิสิตตอจำนวนผูสอน

เทากับ 120/2 = 60 คน ดังนั้น คิดเปน 20 คะแนน 

10 / 20 

 

1.6 การสอนนิสิตในรายวิชาปฏิบัติการ ท่ีมีนิสิตตออาจารยไมนอยกวา 5 คน 

พิจารณาคะแนนตอนิสิต 5 คน (เศษของ 5 ใหปดท้ิง) 

*โดยขอใหระบุ รายวิชา/ภาคการศึกษา/จำนวนผูสอน/จำนวนนิสิต เพ่ือ

สะดวกในการตรวจสอบ (หากไมระบุใหครบถวน จะไมคิดคะแนนให) 

 

2.5 
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ตัวอยางท่ี 1  

- การสอนวิชา Lab 2102xxx ชื่อรายวิชา... ภาคการศึกษา.... ปการศึกษา 2564 

จำนวนผูสอนท้ังสิ้น 6 คน จำนวนนิสิต 120 คน  

ใหคะแนนพิเศษ 2.5 คะแนนตอนิสิต 5 คนสำหรับผูสอนแตละคน  

ดังนั้น คิดเปน (120/6)/5 คน x 2.5 คะแนน เทากับ 10 คะแนน 

ตัวอยางท่ี 2  

- การสอนวิชา Lab 2102xxx ชื่อรายวิชา... ภาคการศึกษา.... ปการศึกษา 

2564 จำนวนผูสอนท้ังสิ้น 12 คน จำนวนนิสิต 120 คน 

ใหคะแนนพิเศษ 2.5 คะแนนตอนิสิต 5 คนสำหรับผูสอนแตละคน  

ดังนั้น คิดเปน (120/12)/5 คน x 2.5 คะแนน เทากับ 5 คะแนน 

1.7 นิสิตในท่ีปรึกษาระดับป. โท สำเร็จการศึกษา (ตอนิสิต 1 คน)  

*นับเฉพาะปการศึกษาท่ีนิสิตสำเร็จการศึกษา 

ตัวอยางท่ี 1  

- นิสิตในท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ป.โท) ชือ่... ชื่อ.... ชื่อ.... จำนวน 3 คน  

สำเร็จการศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2564  

ดังนั้น คิดเปน 3 คน x 10 คะแนน เทากับ 30 คะแนน 

ตัวอยางท่ี 2  

- มีนิสิตในท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ป.โท) ชื่อ... ชื่อ.... จำนวน 2 คน  

แตยังไมสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปการศึกษา 2564  

ดังนั้น อาจารยจะยังไมมีคะแนนพิเศษ เนื่องจากนิสิตยังไมสำเร็จการศึกษา 

10 

1.8 นิสิตในท่ีปรึกษาระดับป. เอก สำเร็จการศึกษา (ตอนิสิต 1 คน)  

*นับเฉพาะปการศึกษาท่ีนิสิตสำเร็จการศึกษา 

ตัวอยาง  

- นิสิตในท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ป.เอก) ชือ่.... จำนวน 1 คน สำเร็จการศึกษาใน

ภาคปลาย ปการศึกษา 2564  

ดังนั้น คิดเปน 1 คน x 20 คะแนน เทากับ 20 คะแนน 

 

20 
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2) งานวิจัย  

2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล SCOPUS 

หรือ SCImago (SJR) หรือ Science Citation Index (SCI) (ตอบทความ)  

ระดับ Tier1 (Top10%) / ระดับ Q1 / ระดับ Q2 / ระดับอ่ืนๆ 

40/30/20/10 

2.2 ยื่นขอสิทธิบัตร (ตอสิทธิบัตร) ในประเทศ/ตางประเทศ 40/60 

2.3 ไดรับสิทธิบัตร (ตอสิทธิบัตร) ในประเทศ/ตางประเทศ 75/75 

2.4 สิ่งประดิษฐ (ตอชิ้น) (technology readiness level >3, >6, >8) 20/40/75 

2.5 งานวิจัยท่ีนำไปตอยอดในเชิงพาณิชย (Startup) (ตอชิ้น) หรือใชประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม 

ระดับชุมชน-องคกร-หนวยงาน/ชาติ/นานาชาติ 

(นับเม่ือโครงการวิจัยเสร็จส้ินแลว/สงรายงานฉบับสมบูรณแลว) 

40/60/75 

2.6 งานวิจัย หรือ โครงการวิจัยท่ีมีความรวมมือในระดับชาติ /นานาชาติ  

(ตอโครงการ) (ดูหมายเหตุทายตาราง) 

(นับเม่ือโครงการวิจัยเสร็จส้ินแลว/สงรายงานฉบับสมบูรณแลว) 

10/40 

2.7 ผลงานวิจัย/วิชาการไดรับรางวัล  

ระดับชุมชน-องคกร-หนวยงาน/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

10/15/20 

 

2.8 จำนวนเงินทุนวิจัยท่ีไดรับจากแหลงทุนภายนอก  

(>1, >5, >15 ลานบาทข้ึนไป) 

(นับเม่ือโครงการวิจัยเสร็จส้ินแลว/สงรายงานฉบับสมบูรณแลว) 

10/15/20 

3) งานพัฒนานิสิต  

3.1 อาจารยท่ีปรึกษาโครงการนิสิตท่ีสงเขาประกวด/แขงขัน รวมถึงโครงการจิต

อาสา/โครงการพัฒนาสังคม (ตอโครงการ) 

20 

สูงสุดไมเกิน 40 คะแนน 

4) งานบริการวิชาการ/สูสังคม  

4.1 เจาภาพจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ 

(จัดในนามของภาควิชาฯ หรือคณะวิศวฯ) (ตอครั้ง) 

20/40 

สูงสุดไมเกิน 40 คะแนน 
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4.2 กรรมการรวมจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ 

(จัดโดยหนวยงานภายนอกจุฬาฯ) (ตอครั้ง) 

10/20 

สูงสุดไมเกิน 20 คะแนน 

4.3 การอบรมใหบุคคลภายนอก ท่ีภาควิชาฯ เปนเจาภาพ/หรือเปนเจาภาพ

รวม (ตอครั้ง) (ดูหมายเหตุทายตาราง) 

10 

สูงสุดไมเกิน 40 คะแนน 

4.4 เปนวิทยากรรับเชิญ บรรยายในงาน seminar / workshop / 

conference ท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอก (ตอครั้ง) (ดูหมายเหตุทายตาราง) 

10 

สูงสุดไมเกิน 40 คะแนน 

4.5 กรรมการสมาคมวิชาการ ระดับในประเทศ/นานาชาต ิ 10/20 

สูงสุดไมเกิน 40 คะแนน 

4.6 โครงการบริการวิชาการท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะวิศวฯ 

จุฬาฯ / มีประกาศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / มีประกาศของศูนยบริการ

วิชาการ (Unisearch) จุฬาฯ / มีประกาศของศูนยเชี่ยวชาญไฟฟากำลัง / แจง

ใหหัวหนาภาคฯ ทราบและบันทึกลงฐานขอมูลของภาควิชาฯ แลว (โดยไมมี/มี

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศ/มีความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกตางประเทศ) (ตอโครงการ) 

(นับเม่ือโครงการบริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว/สงรายงานฉบบัสมบูรณแลว) 

10/20/40 

สูงสุดไมเกิน 80 คะแนน 

4.7 บุคลากรท่ีสรางชื่อเสียงใหกับจุฬา ท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติจากหนวยงาน หรือองคกรภายนอก (ตอรางวัล) 

10/20 

 

5) งานบริหารและธุรการ - 

6) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - 

หมายเหตุ สำหรับกิจกรรมท่ีไมมีเอกสารยืนยันผลงาน (เชน การเปนวิทยากรรับเชิญใน seminar / workshop) ขอใหคณาจารยแจง

ใหทางภาควิชาทราบ ผานชองทางตางๆ ไดแก ขออนุมัติจากหัวหนาภาคฯ หรือ มีเอกสารบันทึกขอความจากหนวยงานภาคนอกสงถึง

หัวหนาภาคฯ เพ่ือทราบหรือเพ่ืออนุมัติ และในอนาคตขอแนะนำใหคณาจารยใสขอมลูกิจกรรมเหลาน้ีไวในระบบฐานขอมลูของ

ภาควิชาฯ  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 

 

(รองศาสตราจารย ดร.แนบบุญ หุนเจริญ) 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 


