
 
แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 
ประเมินเพื่อ สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา………………………   (วันที ่1 มิถุนายน 25…….  ถึง 31 พฤษภาคม 25…….) 
 
การกรอกแบบรายงาน ฯ 
 ส่วนที่ 1-3  ให้ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกผลงานที่ปฏิบัติจริงและสรุปการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 4  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 1 :  ประวัติส่วนตัวและการท างาน 
 ชื่อ...………........................……….…………...…........นามสกุล.............................................................................. 
 อายุ..............…..........……...........……………....ปี   วุฒิการศึกษาสูงสดุ...........................................................… 
 วันเริ่มงาน......…..................…………………….…   ต าแหน่ง...............................................................................  
 ภาควิชา/สาขาวิชา/แผนก.…...........………….…….คณะ/ศูนย์/ส านัก/ส านักงาน.............................................. 
 ประเภทผู้รับการประเมิน 

ผู้ช่วยอาจารย์ที่เน้นสอนบรรยาย       ผู้ช่วยอาจารย์ที่เน้นสอนปฏิบัติการ 
 
ส่วนที ่2 :  ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   
1. งานสอน  
    1.1 ภาระงานสอนวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ 
ภาคการศึกษา……/………..        

ชื่อ(ภาษาไทย)-รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชม. / สัปดาห์ 

กลุ่มที่ จ านวน นศ./กลุ่ม จ านวนผู้ร่วมสอน รวม ชม.ที่สอนจริง 
บรรยาย ปฏิบัติ 
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ภาคการศึกษา……/………..          

ชื่อ(ภาษาไทย)-รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชม. / สัปดาห์ 

กลุ่มที่ จ านวน นศ./กลุ่ม จ านวนผู้ร่วมสอน รวม ชม.ที่สอนจริง 
บรรยาย ปฏิบัติ 

        

        

        

        

 
ภาคการศึกษา……/………..          

ชื่อ(ภาษาไทย)-รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชม. / สัปดาห์ 

กลุ่มที่ จ านวน นศ./กลุ่ม จ านวนผู้ร่วมสอน รวม ชม.ที่สอนจริง 
บรรยาย ปฏิบัติ 

        

        

        

        

        

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

 
1.2 การออกข้อสอบ (ส าหรับครูปฏิบัติการ/ผู้ช่วยอาจารย์ ที่เน้นบรรยาย) 

ชื่อวิชา(ภาษาไทย) รหสัวิชา หน่วยกิต ประเภทข้อสอบ จ านวนข้อ 
กิจกรรมที่รับผิดชอบ (ท าเครื่องหมาย √ ) 

ออก
ข้อสอบ 

ตรวจ 
ข้อสอบ 

รวม
คะแนน 

ตัดเกรด 
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1.3 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ือการเรียนการสอน (ส าหรับครูปฏิบัติการ/ผู้ช่วยอาจารย์ ที่เน้นปฏิบัติการ) 

        ภาคการศกึษา                                อธิบายขั้นตอน วิธีการ เวลาที่ต้องใช้ รายละเอียดอื่นๆ  

ภาคฤดูร้อน/25.... 

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

ภาคที่ 1/25.... 

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

ภาคที่ 2/25.... 

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

 
1.4 งานคุมสอบ 

ภาคการศึกษา 
จ านวนครั้งที่ได้รับ

มอบหมาย 
จ านวนครั้งที่ขาด หมายเหตุ 
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1.5 คุณภาพการสอนประเมินโดยนักศึกษา (ตามแผนการสอนที่ก าหนดโดยคณะวิชา) 

วิชา คะแนนที่ได้ 

ภาคทฤษฎ ี(เน้นบรรยาย) ภาคปฏิบัติ (เน้นปฏิบัติการ) ภาค 1 ภาค 2 ภาค3/ฤดูร้อน 

     

     
     

     

     

 
1.6 คุณภาพการสอนประเมินโดยผู้ร่วมงานหรืออาจารย์ (ตามแผนการสอนที่ก าหนดโดยคณะวิชา) 

วิชา เรื่อง 
คะแนนที่ได้ 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค3/ฤดูร้อน 
     

     

     

     

 
 
2. งานบริการ/งานที่ได้รับมอบหมาย/งานบริการนักศึกษา/งานกิจกรรมนักศึกษา 

             2.1 งานบริการ/งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
     งานบริการ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับกิจกรรม  (√) 

จ านวนเวลาที่ใช้/ภาค 
(เฉลี่ย 2 ภาค) 

ชื่องาน/กิจกรรม 

ภายนอก มรส. คณะ   

ประธานกรรมการ      
ประธาน อนุกรรมการ/คณะท างาน      

กรรมการ/คณะท างาน      

เข้าร่วมกิจกรรม/ไม่เป็นกรรมการ      

                
      งานที่ได้รับมอบหมาย 

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

ภาคการศึกษา ชื่อโครงงาน จ านวนนักศึกษา เวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์ อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
2.3 งานกิจกรรมนักศึกษา 

ภาคการศึกษา ชื่อโครงการ เวลาที่ใช้ ผู้มอบหมาย หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

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

…………...…
…………...…
…………...… 

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

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

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

…………...…
…………...…
…………...… 

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

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

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

…………...…
…………...…
…………...… 

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

……………..……........…… 
……………..……........…… 
……………..……........…… 
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3. การรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 

เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
 
4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ชื่องาน/กิจกรรม 
ระดับการมีส่วนร่วม (√) 

จ านวนเวลาที่ใช้/ภาค 
(เฉลี่ย 2 ภาค) 

เข้าร่วม คณะกรรมการ  
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5. การพัฒนางาน 

การพัฒนางาน มี/ไม่มี ค าอธิบาย 

ก. มีการรายงานผลแบบ PDCA ในงานประจ าที่รบัผิดชอบ  
 
 
............... 
 

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

ข. มีการรายงานผลแบบ PDCA ในงานโครงการทีร่ับผิดชอบ  
 
 
............... 
 

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

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

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

ง. มีการจัดท าคู่มือหรือสื่อความรู้การท างานต่างๆ  
 
 
............... 
 

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

จ. มีการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
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6. การพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับงานในหน้าที่  

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆ ในการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น หรือมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและเป้าหมายขององค์กรและปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยได้มากขึ้น  

หัวข้อ ประเภท ระยะเวลา ชื่อผู้จัด ประโยชน์ที่ได้รับ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“ประเภท”  หมายถึง  ฝึกอบรม  สัมมนา  สัมมนาเชิงวิชาการ ศึกษาดูงาน ฝึกงาน ประชุม หรือ อื่นๆ     
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ส่วนที่ 3    สรุปการปฏิบัติงานและความเห็นของผู้รับการประเมิน อธิบายถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบต่าง ๆ 

 องค์ประกอบ ค าอธิบาย 

1. ภาระงานสอน ……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………..…………………………………....…………………….…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. งานบริการ/งานงานที่ได้รับมอบ 
    หมาย/งานบริการนักศึกษา/งาน  
    กิจกรรมนักศึกษา 

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

3. การรักษาผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย 

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

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

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

6. การพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
งานในหน้าที่ปฏิบัติงาน 

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

 
   ลงชื่อ……………………..........…………………………… ผู้รับการประเมิน  

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

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

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

เน้นบรรยาย เน้นปฏิบัติการ 
ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชา 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชา 

1. ภาระงานสอน 45 45     

1.1 ปริมาณการสอนวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติ 20 10     

1.2 การออกข้อสอบ 10 -     

1.2 การเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อการเรียนการ
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/งานที่ได้รับมอบหมาย       

2.2 งานบริการนักศึกษาในการจัดท าโครงงาน       

หรือ  2.3 งานกิจกรรมนักศึกษา       

3. การรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 5 5     

4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 5     

5. การพัฒนางาน 10 10     

6. การพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับงานในหน้าที่ 5 5     

น้ าหนักรวม 6 องค์ประกอบหลัก 100 100     

 
  
 
      

 

 
ลงชื่อ……………………..........…………………………… ผู้ประเมินตนเอง 

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

 
ลงชื่อ……………………..........…………………………… ผู้บังคับบัญชา 

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

หมายเหตุ :  คะแนนถ่วงน า้หนัก  เท่ากบั    (น า้หนักที่กระจายในแต่ละตวัช้ีวัด x คะแนนทีไ่ด้) /4 
     คะแนนทีไ่ด้           หมายถึง  คะแนน 1 – 4 ตามทีร่ะบุไว้ในค าอธิบายการให้คะแนนตามระดบัและคุณภาพของ
กจิกรรม 
           ทีแ่ต่ละคนได้รับคะแนนน า้หนักทีก่ าหนดไว้ แต่ละหัวข้อสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม 
           ความเหมาะสม แต่รวมทุกองค์ประกอบต้องเท่ากบั 100 
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สรุปความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………...
............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………...............
………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………………………………
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………… 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………… 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............…………… 
 

      ลงชื่อ…………………...................................……………………….. 

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

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

 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………...
............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………...............
………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………………………………
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………… 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............………………………………… 
…………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………...............………………………………………………………………………………………………….....…………………...............…………… 
 
                                     ลงชื่อ…………………...................................……………………….. 

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

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

 
 


