
 
แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 
ประเมินเพ่ือ สรปุผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563 (วันที่...............................ถึง..............................) 
 
การกรอกแบบรายงาน ฯ 
 ส่วนที่ 1-3  ให้ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกผลงานท่ีปฏิบัติจริงและสรุปการปฏิบตัิงาน 
 ส่วนที่ 4  การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ส่วนที่ 1 :  ประวัติส่วนตัวและการท างาน 
 ช่ือ...………........................……….…………...…........นามสกุล.............................................................................. 
 อาย.ุ.............…..........……...........……………....ปี   วุฒิการศึกษาสูงสุด...........................................................… 
 วันเริ่มงาน......…..................…………………….…   ต าแหน่ง...............................................................................  
 ภาควิชา/สาขาวิชา/แผนก.…...........………….…….คณะ/ศูนย์/ส านัก/ส านักงาน.............................................. 
 ประเภทผู้รับการประเมิน 

ผู้ช่วยอาจารย์ที่เน้นสอนบรรยาย       ผู้ช่วยอาจารย์ที่เน้นสอนปฏิบตัิการ 
 
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   
1. งานสอน  
    1.1 ภาระงานสอนวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบตั ิ
ภาคการศึกษา……/………..        

ช่ือ(ภาษาไทย)-รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชม. / สัปดาห ์

กลุ่มที ่ จ านวน นศ./กลุ่ม จ านวนผู้ร่วมสอน รวม ชม.ที่สอนจริง 
บรรยาย ปฏิบัต ิ
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ภาคการศึกษา……/………..          

ช่ือ(ภาษาไทย)-รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชม. / สัปดาห ์

กลุ่มที ่ จ านวน นศ./กลุ่ม จ านวนผู้ร่วมสอน รวม ชม.ที่สอนจริง 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

        
        

        
        
 
ภาคการศึกษา……/………..          

ช่ือ(ภาษาไทย)-รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชม. / สัปดาห ์

กลุ่มที ่ จ านวน นศ./กลุ่ม จ านวนผู้ร่วมสอน รวม ชม.ที่สอนจริง 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

        
        
        
        

        
 
สรุปปริมาณการสอน : หน่วยกิต  
ภาคการศึกษา 1/25.... จ านวน.....................หน่วยกิต หรอื………..ชม. 
ภาคการศึกษา 2/25.... จ านวน.....................หน่วยกิต หรอื………..ชม 
ภาคการศึกษา 3/25.... จ านวน.....................หน่วยกิต หรอื………..ชม 

 
1.2 การออกข้อสอบ (ส าหรับครูปฏิบัติการ/ผู้ช่วยอาจารย์ ท่ีเนน้บรรยาย) 

ช่ือวิชา(ภาษาไทย) รหัสวิชา หน่วยกิต ประเภทข้อสอบ จ านวนข้อ 
กิจกรรมทีร่ับผดิชอบ (ท าเครื่องหมาย √ ) 
ออก

ข้อสอบ 
ตรวจ 

ข้อสอบ 
รวม

คะแนน 
ตัดเกรด 
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1.3 การจัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อการเรียนการสอน (ส าหรับครูปฏิบัติการ/ผู้ช่วยอาจารย ์ท่ีเน้นปฏิบัติการ) 

        ภาคการศึกษา                                อธิบายขั้นตอน วิธีการ เวลาที่ต้องใช้ รายละเอียดอื่นๆ  

ภาคฤดูร้อน/25.... 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาคที่ 1/25.... 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาคที่ 2/25.... 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.4 งานคุมสอบ 

ภาคการศึกษา 
จ านวนครั้งท่ีไดร้ับ

มอบหมาย 
จ านวนครั้งท่ีขาด หมายเหต ุ
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1.5 คุณภาพการสอนประเมินโดยนักศึกษา (ตามแผนการสอนที่ก าหนดโดยคณะวิชา) 

วิชา คะแนนท่ีได ้
ภาคทฤษฎี (เน้นบรรยาย) ภาคปฏิบตัิ (เน้นปฏิบัติการ) ภาค 1 ภาค 2 ภาค3/ฤดูร้อน 

     

     
     
     
     

 
1.6 คุณภาพการสอนประเมินโดยผู้ร่วมงานหรืออาจารย์ (ตามแผนการสอนที่ก าหนดโดยคณะวิชา) 

วิชา เรื่อง 
คะแนนท่ีได ้

ภาค 1 ภาค 2 ภาค3/ฤดูร้อน 
     

     
     

     
 

 
2. งานบริการ/งานที่ได้รับมอบหมาย/งานบริการนักศึกษา/งานกิจกรรมนักศกึษา 

             2.1 งานบริการ/งานท่ีได้รับมอบหมาย 
     งานบริการ 

ระดับการมสี่วนร่วม 
ระดับกิจกรรม  (√) 

จ านวนเวลาที่ใช้/ภาค 
(เฉลี่ย 2 ภาค) 

ช่ืองาน/กิจกรรม 

ภายนอก มรส. คณะ   
ประธานกรรมการ      
ประธาน อนุกรรมการ/คณะท างาน      

กรรมการ/คณะท างาน      
เข้าร่วมกิจกรรม/ไม่เป็นกรรมการ      

                
      งานท่ีได้รับมอบหมาย 

1) ……………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………………………… 
5) ……………………………………………………………………………………………… 
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2.2 งานบริการนักศึกษาในการจัดท าโครงงาน 

ภาคการศึกษา ช่ือโครงงาน จ านวนนักศึกษา เวลาที่ใช้ต่อสัปดาห ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 

1/25.... 
1………...................……………………… 
2………...................……………………… 
3………...................……………………… 

…………......……….
…………......……….
…………......………. 

……….........……… 
……….........……… 
……….........……… 

…………........…… 
…………........…… 
…………........…… 

2/25.... 
1………...................……………………… 
2………...................……………………… 
3………...................……………………… 

…………......……….
…………......……….
…………......………. 

……….........……… 
……….........……… 
……….........……… 

…………........…… 
…………........…… 
…………........…… 

ฤดูร้อน,3/25.... 
1………...................……………………… 
2………...................……………………… 
3………...................……………………… 

…………......……….
…………......……….
…………......………. 

……….........……… 
……….........……… 
……….........……… 

…………........…… 
…………........…… 
…………........…… 

 
 
2.3 งานกิจกรรมนักศึกษา 

ภาคการศึกษา ช่ือโครงการ เวลาที่ใช้ ผู้มอบหมาย หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

1/25.... 
1………...................……………………… 
2………...................……………………… 
3………...................……………………… 

…………...…
…………...…
…………...… 

……….........…… 
……….........…… 
……….........…… 

……………..……........…… 
……………..……........…… 
……………..……........…… 

2/25.... 
1………...................……………………… 
2………...................……………………… 
3………...................……………………… 

…………...…
…………...…
…………...… 

……….........…… 
……….........…… 
……….........…… 

……………..……........…… 
……………..……........…… 
……………..……........…… 

ฤดูร้อน,3/25.... 
1………...................……………………… 
2………...................……………………… 
3………...................……………………… 

…………...…
…………...…
…………...… 

……….........…… 
……….........…… 
……….........…… 

……………..……........…… 
……………..……........…… 
……………..……........…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 
3. การรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 

เร่ือง ผลการด าเนินงาน 
 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 
 
4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ช่ืองาน/กิจกรรม 
ระดับการมสี่วนร่วม (√) 

จ านวนเวลาที่ใช้/ภาค 
(เฉลี่ย 2 ภาค) 

เข้าร่วม คณะกรรมการ  
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5. การพัฒนางาน 

การพัฒนางาน มี/ไม่มี ค าอธิบาย 

ก. มีการรายงานผลแบบ PDCA ในงานประจ าที่รับผิดชอบ  
 
 
............... 
 

 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

ข. มีการรายงานผลแบบ PDCA ในงานโครงการที่รับผิดชอบ  
 
 
............... 
 

 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

ค. มีการออกแบบกระบวนการท างานและท างานเสร็จได้เร็วขึ้น  
 
 
............... 
 

 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

ง. มีการจัดท าคู่มือหรือสื่อความรูก้ารท างานต่างๆ  
 
 
............... 
 

 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

จ. มีการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
............... 
 

 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
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6. การพัฒนาตนเองท่ีสอดคล้องกับงานในหน้าท่ี  

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆ ในการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น หรือมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและเป้าหมายขององค์กรและปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยได้มากข้ึน  

หัวข้อ ประเภท ระยะเวลา ชื่อผู้จัด ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

“ประเภท”  หมายถึง  ฝึกอบรม  สัมมนา  สัมมนาเชิงวิชาการ ศกึษาดูงาน ฝึกงาน ประชุม หรือ อื่นๆ     
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ส่วนที่ 3    สรุปการปฏิบัติงานและความเห็นของผู้รับการประเมนิ อธิบายถึงปัญหาหรืออุปสรรคทีเ่กิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบต่าง ๆ 

 องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
1. ภาระงานสอน ……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. งานบริการ/งานงานที่ได้รับมอบ 
    หมาย/งานบริการนักศึกษา/งาน  
    กิจกรรมนักศกึษา 

……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การรักษาผลประโยชนข์อง
มหาวิทยาลัย 

……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การพัฒนางาน ……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การพัฒนาตนเองท่ีสอดคล้องกับ
งานในหน้าทีป่ฏิบัติงาน 

……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   ลงช่ือ……………………..........…………………………… ผู้รับการประเมนิ  

            (………………………............………………………….)    

            ….……………../……......………./………………….    
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ส่วนที่ 4 การประเมินผลการปฏบิัติงาน ต าแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ 

องค์ประกอบและตัวชี้วัด 
น้ าหนัก( % ) คะแนนที่ได้ 0-4 คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

เน้นบรรยาย เน้นปฏิบตัิการ 
ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชา 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชา 

1. ภาระงานสอน 45 45     

1.1 ปริมาณการสอนวิชาบรรยายและวิชาปฏิบตัิ 20 10     

1.2 การออกข้อสอบ 10 -     

1.2 การเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/เครือ่งมือเพื่อการเรียนการ
สอน 

- 20 
    

1.3 การคุมสอบ 5 5     

1.4 คุณภาพการช่วยสอนประเมินโดยนักศึกษา 5 5     

1.5 คุณภาพการช่วยสอนประเมินโดยอาจารย์หรือผู้ร่วมงาน 5 5     

2. งานบริการ/งานที่ได้รับมอบหมาย/งานบริการ
นักศึกษา/งานกิจกรรมนักศึกษา 

30 30 
    

2.1 งานบริการ/งานท่ีไดร้ับมอบหมาย       

2.2 งานบริการนักศึกษาในการจัดท าโครงงาน       

หรือ  2.3 งานกิจกรรมนักศึกษา       

3. การรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 5 5     

4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 5     

5. การพัฒนางาน 10 10     

6. การพัฒนาตนเองท่ีสอดคล้องกับงานในหน้าท่ี 5 5     

น้ าหนักรวม 6 องค์ประกอบหลัก 100 100     

 
  
 
      

 

 
ลงช่ือ……………………..........…………………………… ผู้ประเมินตนเอง 

             (………………………............………………………….)  
                   ….……………../……......………./………………….  

 
ลงช่ือ……………………..........…………………………… ผู้บังคับบัญชา 

                    (………………………............………………………….)  
                      ….……………../……......………./………………….  
 

หมายเหตุ :  คะแนนถ่วงน ้าหนกั  เท่ากับ    (น ้าหนักที่กระจายในแต่ละตัวชี วัด x คะแนนที่ได้) /4 
     คะแนนทีไ่ด้           หมายถึง  คะแนน 1 – 4 ตามที่ระบุไว้ในค้าอธิบายการให้คะแนนตามระดับและคุณภาพของกจิกรรม 
           ที่แต่ละคนได้รับคะแนนน ้าหนักที่ก้าหนดไว้ แต่ละหัวข้อสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม 
           ความเหมาะสม แต่รวมทุกองค์ประกอบต้องเท่ากับ 100 
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สรุปความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………...
............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………...............
………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………………………………
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………… 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………… 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............…………… 
 

      ลงช่ือ…………………...................................……………………….. 

                                             (………………….....................………………………)  

                                        ต าแหน่ง………………….…………………………...........................  

 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………...
............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………...............
………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………………………………
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………… 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………… 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............…………… 
 
                                     ลงช่ือ…………………...................................……………………….. 

                                             (………………….....................………………………)  

                                        ต าแหน่ง………………….…………………………...........................  

 
 


