
ประกาศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง เกณฑ์และวิธีการค านวณผลผลิตส่วนบุคคลของคณาจารย์ประจ าในสังกัดคณะอักษรศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

______________ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 ของประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ภาระงานของ
คณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  
27 มกราคม พ.ศ. 2564 จึงมีมติให้ออกประกาศ ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และ
วิธีการค านวณผลผลิตส่วนบุคคลของคณาจารย์ประจ าในสังกัดคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณผลผลิตส่วนบุคคลให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในตารางแนบท้าย 

ประกาศ ณ วันที่   28   มกราคม พ.ศ. 2564 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช  โชติอุดมพันธ์) 
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 



ตารางแนบท้าย 
ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เร่ือง เร่ือง เกณฑ์และวิธีการค านวณผลผลิตส่วนบุคคลของคณาจารย์ประจ าในสังกัดคณะอักษรศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563  
 

ตัววัด 

คะแนน 

น้ าหนัก 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

จ ากัดจ านวนส่งในแถบสีเทาไม่เกิน 4 ชิ้นงาน  
เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร ์

สามารถส่งผลงานเพื่อพิจารณาคะแนน
ได ้

ไม่จ ากัดจ านวนชิ้นงานเนื่องจาก
สอดคล้องกับเปา้หมายของ

มหาวิทยาลยั 
เป้าหมายผลผลิตท่ี 1: เพ่ิมผลงานตีพิมพ์วิจัย ผลงานวิชาการ คุณภาพสูง (ผลงานที่สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้) 
1.1 จ านวนผลงานท่ีไดร้ับการอ้างอิงในปี ค.ศ. 2020  
(ไม่จ ากัดปีท่ีพิมพ์ของผลงาน) (หน่วยนับคือจ านวนช้ินของ
ผลงานท่ีถูกอ้างอิง) 

ตรวจพบการอ้างอิงใน
ระดับชาต ิ

ตรวจพบการอ้างอิงในระดบันานาชาติ 
(นอกฐาน Scopus) 

ตรวจพบการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
Scopus 

X2 

1.2 จ านวนบทความวิชาการ/วิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

ตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 และ 2 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (นอก
ฐาน Scopus) 

ตีพิมพ์ใน Scopus X2 

1.3 จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับจากนอกคณะ (นักวิจัยทุกคนใน
โครงการสามารถนับได)้ 

ได้รับทุนวิจยัจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

ได้รับทุนวิจยัจากหน่วยงานภายนอก
ระดับชาต ิ

ได้รับทุนวิจยัจากหน่วยงาน/สถาบัน/
องค์กร นานาชาติทั้งที่ตั้งอยู่ในและ
ต่างประเทศ 

X2 

1.4 จ านวนโครงการวิจัยและโครงการวิชาการที่ม ี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีตั้งอยู่ในประเทศหรือ 
หน่วยงานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในและต่างประเทศ 

มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในประเทศไทย 

มีความร่วมมือกับหน่วยงานนานาชาติที่
ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

มีความร่วมมือกับหน่วยงานนานาชาติที่
ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

X2 

1.5 จ านวนบทความในรายงานการประชุมฉบับสมบรูณ์ 
(Proceedings) หรือในหนังสือรวมบทความวิชาการ 

ระดับชาต/ิส านักพิมพ์ใน
ประเทศ 

ระดับนานาชาต/ิส านักพิมพ์ต่างประเทศ ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus X2 

1.6 จ านวนหนังสือหรือต าราวิชาการ 
 

ส านักพิมพ์ในประเทศł ส านักพิมพ์ต่างประเทศ ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus X3 

1.7 จ านวนผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานวิชาการ มีการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ มีการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานในประเทศ 

มีการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานต่างประเทศ 

X2 
 
 



เป้าหมายผลผลิตท่ี 2: พัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือความยั่งยืน 
โครงการ/กิจกรรม/ผลงานพัฒนาชุมชนหรือส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม 
 

มีการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ มีการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะและตอบ
โจทย์ SDG 

มีการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะและตอบ
โจทย์ SDG และม ี
ความร่วมมือกับองค์กรระดับชาต/ิ
นานาชาติ 

X2 

เป้าหมายผลผลิตท่ี 3: นิสิต บุคลากรได้เรียนรู้หรือท างานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
การจัดโครงการ/กิจกรรมให้แก่นิสติเพื่อให้ไดเ้รียนรู้หรือ
ท างานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

จัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้นิสิต
ได้เข้าร่วมกับบุคคล/
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 

จัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้นิสิตได้เข้า
ร่วมกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลยั/ระดับชาต ิ

จัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้นิสิตได้เข้า
ร่วมกับบุคคล/หน่วยงานระดบั
นานาชาติ 
 

X0.5 

การเข้าร่วมอบรมที่มีการเรียนรูห้รอืร่วมงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก (อย่างต่ า 3 ช่ัวโมง) 

ระดับภาค/คณะ ระดับมหาวิทยาลัย/ชาติ ระดับนานาชาต ิ X0.5 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
หน่วยงานในประเทศไทย 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับหน่วยงาน
นานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับหน่วยงาน
นานาชาติที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

X0.5 

เป้าหมายผลผลิตท่ี 4: นิสิต บุคลากรประสบความส าเร็จระดับสากล  มีส่วนร่วมระดับโลกและร่วมแก้ปัญหาโลกพร้อมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 
4.1 รางวัลระดับนานาชาต ิ  หน่วยงานท่ีอยู่ในประเทศไทย หน่วยงานท่ีอยู่ท่ีต่างประเทศ X3 
4.2 การน าเสนอผลงานในเวทีระดบันานาชาติ เป็นผู้วิจารณ์หรือผู้น าเสวนา 

(ไม่นับผูด้ าเนินรายการ) 
เป็นผู้น าเสนอผลงาน เป็นองค์ปาฐกหลัก X1 

4.3 ไดร้ับเชิญเป็นกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรระดับ
นานาชาติ 

 หน่วยงานท่ีอยู่ในประเทศไทย หน่วยงานท่ีอยู่ท่ีต่างประเทศ X1 

เป้าหมายผลผลิตท่ี 5: คณะอักษรศาสตร์เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการของสังคม 
จ านวนช้ินงานของสื่อดิจิทัลที่เผยแพร่ความรูสู้่สังคม เผยแพร่ในสื่อของสาขา/

ภาควิชา/มหาวิทยาลัย 
เผยแพร่ในสื่อของสาขา/ภาควิชา/
มหาวิทยาลยั และมียอดจ านวนเขา้ชมไม่
ต่ ากว่า 100 

เผยแพร่ในสื่อของสาขา/ภาควิชา/
มหาวิทยาลยั และมียอดจ านวนเขา้ชม
ไม่ต่ ากว่า 500 

X0.5 

 

 

 

 



เป้าหมายผลผลิตท่ี 6: ความเชี่ยวชาญของภาควิชา 
 จ ากัดจ านวนส่งไม่เกิน 4 ชิน้งาน  

เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานตามความเช่ียวชาญของภาควิชา 
X1 

6.1 การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
6.1.1 สัดส่วนรายวิชาที่จดัการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  
(แนบรายงานตามเกณฑ์ประเมนิของมหาวิทยาลัย) 

มากกว่า 30% ของการเรียน
การสอนเป็นการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 

มากกว่า 50% ของการเรียนการสอน
เป็นการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

มากกว่า 80% ของการเรียน 
การสอนเป็นการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

 

6.1.2 จ านวนรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงเนื้อหา และ/หรือ
วิธีการสอน หรือการ ประเมินผล 
(แนบรายงานแสดงการเปรียบเทียบและผลประเมินความ
พึงพอใจ/ประสิทธิผลที่ดีขึน้หรือคาดว่าจะดีขึ้น) 

รายวิชาที่ไดร้ับการปรับปรุง
เนื้อหา และ/หรือวิธีการสอน 
หรือการ ประเมินผล 1 
รายวิชา 

รายวิชาที่ไดร้ับการปรับปรุงเนื้อหา 
และ/หรือวิธีการสอน หรือการ 
ประเมินผล 2 รายวิชา 

รายวิชาที่ไดร้ับการปรับปรุงเนื้อหา 
และ/หรือวิธีการสอน หรือการ 
ประเมินผล 3 รายวิชาขึ้นไป 

 

6.2 การสร้างความเชื่อมโยงทางวิชาการสู่สังคม 
6.2.1 จ านวนช่ัวโมงการสอนในโครงการบริการวิชาการที่มี
รายได้เข้าคณะ 

30 ชม.ขึ้นไป 60 ชม.ขึ้นไป 90 ชม.ขึ้นไป  

6.2.2 จ านวนการได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอกการให้
เป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการ (วิทยานิพนธ์/วารสาร/การประชุม/การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
(นอกคณะ) 

หน่วยงานภายนอก (ระดับชาติ)   

6.2.3 กิจกรรม/โครงการพัฒนานสิิตที่มีประโยชน์ต่อ
ภายนอก (มีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระยะยาว) 

โครงการหรือผลผลิตมี
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

โครงการหรือผลผลิตมีประโยชน์ตอ่
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

  

6.2.4 กิจกรรม/โครงการพัฒนาวชิาการแก่สังคม  
(มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คน) 

จัดโครงการ/กิจกรรม/ผลงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
(ผู้ร่วมงานเป็นนสิิตหรือ
บุคลากรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัเท่าน้ัน) 

จัดโครงการ/กิจกรรม/ผลงาน
ภายในประเทศ (ผู้ร่วมงานมาจาก
สถาบันอื่นหรือเป็นบคุคลทั่วไปมากกว่า
ร้อยละ 50) 

จัดโครงการ/กิจกรรม/ผลงานภายนอก
ประเทศ (ผูร้่วมงานเป็นชาวไทยหรือ
ชาวต่างชาติที่มาจากหน่วยงานระดับ
นานาชาติมากกว่าร้อยละ 25) 

 

6.2.5 ผลผลิตทางวิชาการที่เป็นรูปธรรม เช่น ข้อสอบ
มาตรฐาน เป็นต้น 

เผยแพรผ่่านหน่วยงานของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เผยแพรผ่่านหน่วยงานของรัฐ/เอกชน
ระดับชาต ิ

เผยแพรผ่่านหน่วยงานในตา่งประเทศ  

 


