
  
 
 
 
 

 
 

ประกาศคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (สายวิชาการ) 
ประจ าปีงบประมาณ  2566 

_________________________ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 น้ัน 
 

                      เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ในสังกัดคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 วรรคหน่ึง
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้  พ.ศ. 2560 จึงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีงบประมาณ  2566 ดังน้ี 
  
ภาระงานตามพันธกิจ 
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารระดับต้น (รองคณบดี) จ านวน 13 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์  

1. ภาระงานสอน    ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
3. ภาระงานบริการทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
4. ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
 

            หมายเหตุ : จ านวนช่ัวโมงที่เหลืออีก 3 ช่ัวโมงท าการสามารถน าไปเพิ่มเติมในภาระงานตาม    
                             พันธกิจ 1-3 จนครบ 13 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
                         

กลุ่มที่ 2 บริหารหลักสูตร 
2.1 ประธานหลักสูตร จ านวน 20 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์  

1. ภาระงานสอน    ไม่น้อยกว่า 9 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
3. ภาระงานบริการทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
4. ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
 

          หมายเหตุ : จ านวนช่ัวโมงที่เหลืออีก 5 ช่ัวโมงท าการสามารถน าไปเพิ่มเติมในภาระงานตาม   
                           พันธกิจ 1-3 จนครบ 20 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
 
              2.2 เลขานุการ... 
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          2.2 เลขานุการหลักสูตร จ านวน 25 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์  
1. ภาระงานสอน   ไม่น้อยกว่า 11 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
3. ภาระงานบริการทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
4. ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
 

         หมายเหต ุ: จ านวนช่ัวโมงท่ีเหลืออีก 7 ช่ัวโมงท าการสามารถน าไปเพิ่มเติมในภาระงานตาม 
                          พันธกิจ 1-3 จนครบ 25 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
 

2.3 กรรมการหลักสูตร จ านวน 27.5 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์  
1. ภาระงานสอน   ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
3. ภาระงานบริการทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
4. ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
 

          หมายเหตุ : จ านวนช่ัวโมงที่เหลืออีก 7.5 ช่ัวโมงท าการสามารถน าไปเพิ่มเติมในภาระงานตาม 
                          พันธกิจ 1-3 จนครบ 27.5 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
            

กลุ่มที ่3 สายวิชาการทั่วไป จ านวน 35 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์  
1. ภาระงานสอน   ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
3. ภาระงานบริการทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
4. ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
 

            หมายเหตุ : จ านวนช่ัวโมงที่เหลืออีก 10 ช่ัวโมงท าการสามารถน าไปเพิ่มเติมในภาระงานตาม 
                             พันธกิจ 1-3 จนครบ 35 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์ 
 

 พันธกิจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะหรือมหาวิทยาลัย 
ภาระงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

จ านวนนักศึกษาได้รับ
รางวัล 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทักษะการแข่งขัน
ทักษะ (เช่น 4 จอบ) 

ได้รับรางวัล 10 
ไม่ได้รับรางวัล 5 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

ได้ส่งเอกสารการจดสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร (เป็นเจ้าของผลงานหรือมี
ส่วนร่วมในผลงาน) 

มีหมายเลขการยื่นขอสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร  

20 

การเพ่ิมต าแหน่งทาง การขอยื่นและเข้าสู่กระบวนการขอ เอกสารการยื่นขอต าแหน่ง 10 
วิชาการ ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทางวิชาการที่ส่งครบถ้วน  
  และส่งกองการเจ้าหน้าที่แล้ว  
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ภาระงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 
โครงการ Green U* 
 

มีส่วนร่วมอย่างชัดเจนในการด าเนิน
กิจกรรม Green U 
 

มีส่วนร่วมในการท างาน เช่น 
100% = 10  
80% = 8 
60% = 6 
ฯลฯ 
(หัวหน้าโครงการ ฯ เป็นผู้
ประเมิน รับรองและส่ง
คะแนนมาให้คณะ) 

10 

โครงการจัดตั้งคณะ มีส่วนร่วมอย่างชัดเจนในการด าเนิน มีส่วนร่วมในการท างาน เช่น  30 
สัตวแพทย์และ/หรือ 
สถานพักพิงสัตว์* 
และ/หรือ คณะ 
พยาบาลศาสตร์ 
* ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
 

กิจกรรม โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทย์
และ/หรือสถานพักพิงสัตว์ และ/หรือ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

100% = 30  
80% = 24 
60% = 18    
ฯลฯ 
(หัวหน้าโครงการฯ หรือรอง
อธิการบดีที่รับผิดชอบเป็นผู้
ประเมิน รับรองและส่งผล
คะแนนมาให้คณะ) 

 

ภาระงานอ่ืน ที่เป็น 
ภาระงานเชิง 
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ภาระงานเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ เช่น SPO 

เอกสารแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการฯและ 
หนังสือรับรองการมีส่วน 
ร่วมและผลการด าเนินงาน 
จากหัวหน้าโครงการหรือ 
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 

10 

โครงการขับเคล่ือน 
ตามยุทธศาสตร์คณะ 
**หมายเหตุ  ต้องมี 
การด าเนินการขออนุมัติ
คณะกรรมการ 
ด าเนินการแล้วเท่าน้ัน 

จัดท าโครงการเล้ียงแพะอินทรีย์, 
โครงการเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์, โครงการ 
เล้ียงเป็ดไข่อินทรีย์, โครงการน าเศษ 
เหลือจากฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือผลิตปุ๋ย 
มูลสัตว์,โครงการผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย
หรืออาหารสัตว์อินทรีย์, 
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการ 
ทางวิชาการสัตวศาสตร์ หรืออ่ืน ๆ ที่ จะ
เกิดข้ึนภายหลังเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

มีส่วนร่วมในการท างาน 
และมีผลสัมฤทธ์ิของการ 
ปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ50 
โดยหัวหน้าโครงการฯ  
เป็นผู้ประเมินรับรองและ
ส่งผลคะแนนมาให้คณะ  

30 
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ภาระงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 
การประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรและคณะ 
(ต้องไม่เป็นงานประจ า
ต าแหน่ง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ในส่ือ เช่น เว็ปไซต์
คณะ มหาวิทยาลัย หรือหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ ฯลฯ  

ข่าวประชาสัมพันธ์ในส่ือ  
(1 ข่าว เท่ากับ 1 คะแนน) 
 

10 

การจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยหรือ
โครงการบริการวิชาการ
หรือหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น 

จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยหรือโครงการ
บริการวิชาการหรือหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น ให้กับชุมชน, สถานประกอบการ
และวิสาหกิจ (โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร) 
เสนอต่อแหล่งทุน 

หัวหน้าโครงการ (โครงการ/
เรื่อง/หลกัสูตร) 
*การเป็นวิทยากรจะบรรจุ
ผลงานและระดับคะแนนไว้ใน
งานบริการวิชาการ 

5 

การบูรณาการองค์  เป็นผู้เสนอโครงการและปฏิบัติงานใน การมีส่วนร่วมในการท างาน  5 
ความรู้กับวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการฯ เช่น การประกวด-แข่งขันไก่
ต่อ-ไก่ตั้ง, ไก่พ้ืนเมือง, ไก่แจ้, นกเขาชวา, 
การท าบุญให้สัตว์ทดลอง, การท าขวัญ
ควาย, การท าบุญขึ้นปีใหม่  

100% = 5 
80% = 4 
60% = 3 
ฯลฯ 
(หัวหน้าโครงการฯ เป็น 
ผู้ประเมิน รับรองและ 
ส่งผลคะแนนมาให้คณะ) 

 

ผลิตภัณฑ์ของคณะฯ ที่
ได้รับการยอมรับ 
(Product champion) 

สร้างผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ในนามของ
คณะและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

มีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ออก
ตลาดอย่างต่อเน่ือง  
(10 คะแนน/1 ผลิตภัณฑ์) 

20 

ปรับปรุงรายวิชาให้มี
เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อมหรือเกษตร
อินทรีย์ 

สอนรายวิชาเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมหรือ
เกษตรอินทรีย์ 

มีกิจกรรมการสอนรายวิชา
เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมหรือ
เกษตรอินทรีย์ 
(รายวิชาละ 2 คะแนน) 

6 

กิจกรรมนักศึกษาท่ี
เสริมสร้างการเรียนรู้
และอยู่ภายใต้
แผนพัฒนานักศึกษา 

การก ากับกิจกรรมนักศึกษาให้สัมฤทธ์ิผล
ของการจัดกิจกรรม จะต้องเป็นกิจกรรมที่
มีโครงการพัฒนานักศึกษา 
เช่น โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม 

กิจกรรมส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
(5 คะแนน/กิจกรรม) 

10 

การสร้างความร่วมมือ 
และได้รับการสนับสนุน 
จากภาคเอกชน 

มีการประสานงานและสร้างความร่วมมือ
กับภาคเอกชน หรือทุนการศึกษา 
Incash/Inkind 

- ภาคเอกชนสนับสนุน 
งบประมาณหรือครุภัณฑ์หรือ
ทุนการศึกษา 
ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 
50,000 บาท 
 

10 
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               พฤติกรรม... 

ภาระงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 
  - ภาคเอกชนสนับสนุน 

งบประมาณหรือครุภัณฑ์หรือ
ทุนการศึกษา 
ที่มีมูลค่า 25,000- 
49,999 บาท 

5 

ส่ือการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ผลิตส่ือการสอนออนไลน์ รายวิชาละ 20 คะแนน 
80% = 10 
60% =  7.5 
40% =  5 
ฯลฯ 

20 

การพัฒนาตนเอง 
เข้าร่วมโครงการของ 
มหาวิทยาลัย 

1. การอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
product champion 
2. เข้าร่วมโครงการที่จัดโดย 
มหาวิทยาลัย 

ได้รับการอบรมและสามารถ
น ามาปฏิบัติหรือถ่ายทอดองค์
ความรู้ได้จริง ครั้งละ 5 
คะแนน 

10 

การพัฒนา
ผู้ประกอบการจากองค์
ความรู้ด้านสัตวศาสตร์ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิม/
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ 

การน าไปใช้ประโยชน์ หนังสือรับรองการน าไปใช้
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ/
สังคม (งานละ 5 คะแนน) 

10 

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม/
สโมสร ที่มีค าส่ังแต่งตั้ง 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม/สโมสร  5 

การพัฒนาตนเองตาม 
IDP  

ประเมินตาม IDP ร้อยละความส าเร็จ 
100% = 5 
80% = 4 
60% = 3 
ฯลฯ 

5 

งานอ่ืนที่คณบดี
มอบหมาย 

งานที่คณบดีมอบหมาย หรือมหาวิทยาลัย
มอบหมาย ที่ไม่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 

งานละ 2 คะแนน 10 
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พฤติกรรมในการท างาน 10% 
ภาระงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระดับ

คะแนน 
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ การมีส่วนร่วม 100% = 4 
(จากใบเซ็นต์ช่ือเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม) 

4 

จิตสาธารณะ การช่วยเหลือกิจกรรมและช่วยเหลือผู้อ่ืน
โดยไม่จ าเป็นต้องมีค าส่ังหรือมอบหมาย
งาน 

ภาพรวมตลอดทั้งปี 4 

จรรยาบรรณ การประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
อาจารย์ 

หนังสือร้องเรียน 2 

 
        ทั้งน้ีตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  ถึง วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566        
                         

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

          
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย) 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 


