
  

 

 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร 
เรื่อง เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานผลผลิตสวนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

-------------------------------------------------------- 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงประกาศคณะทันตแพทยศาสตร เรื่อง เกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานผลผลิตสวนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖๐ วรรคสอง และขอ ๖๑ วรรคสอง แหงขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยวาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอ ๔ แหงประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เรื่อง เกณฑการปรับข้ึนเงินเดือนประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารคณะ
ทันตแพทยศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีมติใหออก
ประกาศไวดังนี้ 

ขอ้ ๑ ประกาศนีเ้รียกวา่ “ประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร ์เร่ือง เกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานผลผลิตสวนบคุคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖” 

ขอ้ ๒ ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตก่ารประเมินผลการปฏิบตังิานประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ใหย้กเลิกประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร ์เรื่อง เกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานผลผลิตสวนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอ้ ๔ การประเมินผลการปฏิบตังิานประจาํปีของพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบัจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั วา่ดว้ย การบรหิารงานบคุคล และระเบียบจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ว่าดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานมหาวิทยาลยั 

  



 ๒ 

ขอ้ ๕ การประเมินผลผลิตสวนบุคคล คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน มีรายละเอียดและการคิดคะแนน ดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

ผลผลิตดาน ผลผลิต (คิดตามรอยละท่ีรวมงาน) คาสัมประสิทธิ์
ยุทธศาสตร 

หมายเหตุ 

๑ ผลงานดานวิจัย ตีพิมพบทความทางวิชาการ (บทความ
ปริทัศน, บทความวิจัย) ในวารสารวิชาการท่ี
ระดับ Top ๑% Percentile ทุกสาขาวิชา 

ตามคา ISI impact factor หรือ CiteScore 

หรือ Scimago SJR หรือ impact factor 

เกิน 10 หรือ Journal of Dental 

Research (ตอ paper) 

๒๐  First author 

และ 
corresponding 

author ได ๒๐ 
คะแนน co-

author ได ๑๐ 
คะแนน 

๒ ผลงานดานวิจัย ตีพิมพบทความทางวิชาการ (บทความ
ปริทัศน, บทความวิจัย) ในวารสารวิชาการท่ี
ระดับ Tier ๑ (Top ๑๐%) ในทุกสาขาวิชา 
ตามคา ISI impact factor หรือ CiteScore 

หรือ Scimago SJR 

๑๕ First author 

และ 
corresponding 

author ได ๑๕ 
คะแนน co-

author ได ๗.๕ 
คะแนน 

๓ ผลงานดานวิจัย ตีพิมพบทความทางวิชาการ (บทความ
ปริทัศน, บทความวิจัย) ในวารสารวิชาการ
ระดับ Quartile ๑ (Top ๒๕%) ในสาขา
ทันตแพทยศาสตร ตามคา ISI impact 

factor หรือ CiteScore หรือ Scimago 

SJR 

๑๐ First author 

และ 
corresponding 

author ได ๑๐ 
คะแนน co-

author ได ๕ 
คะแนน 

๔ ผลงานดานวิจัย ตีพิมพบทความทางวิชาการ (บทความ
ปริทัศน, บทความวิจัย) ในวารสารวิชาการ
ระดับ Quartile ๑ (Top ๒๕%) ในทุก
สาขาวิชา ยกเวนสาขาทันตแพทยศาสตร 
ตามคา ISI impact factor หรือ CiteScore 

หรือ Scimago SJR 

๗.๕ First author 

และ 
corresponding 

author ได ๗.๕ 
คะแนน co-

author ได 
๓.๗๕ คะแนน 



 ๓ 

ลําดับ
ท่ี 

ผลผลิตดาน ผลผลิต (คิดตามรอยละท่ีรวมงาน) คาสัมประสิทธิ์
ยุทธศาสตร 

หมายเหตุ 

๕  ตีพิมพบทความทางวิชาการ (บทความ
ปริทัศน, บทความวิจัย) ในวารสารวิชาการ
ระดับ Quartile ๒-๔ ในทุกสาขาวิชา ตาม
คา ISI impact factor หรือ CiteScore 

หรือ Scimago SJR 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

First author 

และ 
corresponding 

author ได ๔ 
คะแนน co-

author ได ๒ 
คะแนน 

๖ ผลงานดานวิจัย เปนหัวหนาโครงการท่ีมี จํานวนยอดทุนวิจัย
รวมภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีงบประมาณ 

หาแสนบาทข้ึนไป ตอป (ไมนับยอดท่ีสมทบ
โดยมหาวิทยาลัยและคณะ)  

๑๐ มีหลายโครงการ
ได โดยดูยอด

รวมทุกโครงการ
ตองมี

งบประมาณหา
แสนบาทข้ึนไป 

๗ ผลงานดานวิจัย เปนหัวหนาโครงการท่ีมี จํานวนยอดทุนวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัย/ท่ีมีงบประมาณ หา
แสนบาทข้ึนไป  

๕ หลายโครงการ
ได โดยดูยอด

รวมทุกโครงการ
ตองมี

งบประมาณหา
แสนบาทข้ึนไป 

๘ ผลงานดานวิจัย สราง google scholar profile ของตนเอง 
โดยมีรูป profile พรอมขอมูลพ้ืนฐาน
ครบถวน และผานการตรวจสอบจากหัวหนา
ภาควิชาแลว 

๕  

๙ ผลงานดาน
นวัตกรรม 

การพัฒนาสิ่งประดิษฐ /นวัตกรรม ไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

๒๕  

๑๐ ผลงานดาน
นวัตกรรม 

การพัฒนาสิ่งประดิษฐ /นวัตกรรม ยื่นจด
สิทธิบัตร/จดสิทธิบัตร (ไดอนุมัติคําขอ
สําเร็จ) 

๑๕  

๑๑ ผลงานตํารา
หรือหนังสือ 

การเขียน book/book chapter ใน
ฐานขอมูลนานาชาติ 

๑๕  



 ๔ 

ลําดับ
ท่ี 

ผลผลิตดาน ผลผลิต (คิดตามรอยละท่ีรวมงาน) คาสัมประสิทธิ์
ยุทธศาสตร 

หมายเหตุ 

๑๒ ผลงานทาง
วิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

เปนวิทยากรรับเชิญ หรือนําเสนอผลงาน
ทางวิจัยแบบ oral presentation เพ่ือ
บรรยายทางวิชาการในมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ หรือในการประชุมระดับ
นานาชาติ โดยไดรับการอนุมัติจากคณบดี  

๕  

๑๓ ผลงานทาง
วิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

สงขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตก
รรมสําหรับ ศปท. ใหกับฝายวิชาการตามท่ี
ไดรับมอบหมาย (ตอภาควิชา) 

๕ หัวหนาภาคเปน
ผูจัดสรรคะแนน

ใหอาจารยท่ี
ชวยออกขอสอบ

ตามสัดสวน
จํานวนขอของ

การออกขอสอบ 

๑๔ ผลงานทาง
วิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

อบรมหลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา 
หรือ อบรมในหลักสูตรการศึกษาสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ ระยะสั้น ไมนับรวม 
CE (ตั้งแต ๑ สัปดาหข้ึนไป หรือ ตอหนึ่ง
รายวิชา) 

๕  

๑๕ ผลงานทาง
วิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

อบรมทันตแพทยศาสตรศึกษา หรือ 
การศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ
ชั่วโมง) 
 

๐.๕ สําหรับอาจารย
ท่ีมีอายุงาน

มากกวา ๒๐ ป
ข้ึนไปเทานั้น 

โดยนับอายุงาน
ตั้งแตวันท่ีบรรจุ

เปนอาจารย 
๑๖ ผลงานทาง

วิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

เปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักหรือรวมใน
หลักสูตรควบขามระดับ ของคณะ (ตอนิสิต 

๑ คน) 

๒ ใหคะแนน
เฉพาะครั้งแรกท่ี
รับนิสิตเทานั้น 
ปถัดไปไมนับ

คะแนนสําหรับ
นิสิตคนเดิม 



 ๕ 

ลําดับ
ท่ี 

ผลผลิตดาน ผลผลิต (คิดตามรอยละท่ีรวมงาน) คาสัมประสิทธิ์
ยุทธศาสตร 

หมายเหตุ 

๑๗ ผลงานทาง
วิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

การจัดการสอน แบบ module ใน AEGD 

program (ตอชั่วโมง)  
๑ คะแนนรวมใน

ขอนี้ไดไมเกิน ๘ 
คะแนน 

๑๘ ผลงานทาง
วิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

สื่อเทคโนโลยีการสอนใหมภาษาไทยสําหรับ
การแบงปนความรูดวย Youtube หรือ 
website ของคณะฯ ท่ีไดรับการลงทะเบียน
จากรองคณบดีฝายวิรัชกิจฯ (ตอเรื่อง) 

๒  

๑๙ ผลงานทาง
วิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

สื่อเทคโนโลยีการสอนใหมภาษาอังกฤษ
สําหรับการแบงปนความรูดวย Youtube 

หรือ website ของคณะฯ ท่ีไดรับการ
ลงทะเบียนจากรองคณบดีฝายวิรัชกิจฯ 

๕  

๒๐ ผลงานทาง
วิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

สื่อเทคโนโลยีการสอนใหมภาษาไทยสําหรับ
การแบงปนความรูดวย Mooc (ตอหัวขอ) 

๑๐  

๒๑ ผลงานดานการ
บริการวิชาการ 

การใหบริการในหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ี 

หรือการใหบริการทันตกรรมนอกสถานท่ี 

(ตอคาบ) 

๐.๕ คะแนนรวมใน
ขอนี้ไดไมเกิน ๕ 

คะแนน 

๒๒ การมีสวนรวม
ในรายวิชา
กลางของคณะ 

เขารวมสอนในรายวิชากลาง เชน รายวิชา 
active learning หลักสูตรกลางของคณะ 

เปนตน (ตอรายวิชา) 

๐.๕  

๒๓ ผลงานวิชาการ
รับใชสังคม 

บทความ เพ่ือใชผลิตสื่อใหความรูกับ
ประชาชนในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว คลิป
วีดิโอ (ตอบทความ) 

๐.๕  

๒๔ ผลงานวิชาการ
รับใชสังคม 

เผยแพรบทความวิชาการแกประชาชนและ
วิชาชีพผานสื่อตาง ๆ (วิทย ุโทรทัศน 
หนังสือพิมพ แผนพับ สานรัก ฯลฯ) (ตอ
ครั้ง) 

๐.๕  

๒๕ ผลงานวิชาการ
รับใชสังคม 

การรับ consult case ในโครงการ 
teledentistry (ตอครั้ง) 
 

๐.๕ 

 

คะแนนรวมใน
ขอนี้ไดไมเกิน ๕ 
คะแนน/ป/คน 



 ๖ 

ลําดับ
ท่ี 

ผลผลิตดาน ผลผลิต (คิดตามรอยละท่ีรวมงาน) คาสัมประสิทธิ์
ยุทธศาสตร 

หมายเหตุ 

หากมีจํานวน
อาจารยใหการ 

consult 

มากกวาหนึ่งคน
ตอครั้ง ให

คะแนนโดยนํา
คะแนนหารดวย
จํานวนอาจารย 

๒๖ การมีสวนรวม
ในการตรวจ
มาตรฐาน
การศึกษา 
AUN QA 

เปนตัวแทนภาควิชาหรือหลักสูตรเขารวม
อบรมเพ่ือเตรียมความพรอม รวมจัดเตรียม 
และนําเสนอรายงาน 

๕ หัวหนาภาคเปน
ผูจัดสรรคะแนน
ใหอาจารยท่ีมี
สวนรวมตาม

สัดสวนเนื้องาน 

หมายเหตุ 
1. การคิดคะแนนปนสวน = (คาสัมประสิทธิ์ยุทธศาสตร x จํานวนผลงาน x รอยละท่ีรวมงาน x รอยละการ

ปรับปรุง)  
2. กรณีเปนการปรับปรุงใหเปนสัดสวนของรอยละการปรับปรุงจากตนฉบับลาสุด 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  มกราคม ๒๕๖๖ 

 

(ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร. พรชัย จันศิษยยานนท) 
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร 

 




