
                                                             
                           
   
 

  
 
แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ า 

   มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ประเมินเพ่ือ สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา............... (วันที ่1 มิถุนายน 25…….  ถึง 31 พฤษภาคม 25…….) 
การกรอกแบบรายงาน ฯ 
 ส่วนที่ 1-3  ให้ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกผลงานท่ีปฏิบัติจริงและสรุปการปฏิบตัิงาน 
 ส่วนที่ 4  การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ส่วนที่ 1 :  ประวัติส่วนตัวและการท างาน 
 ช่ือ...………......................................……….......นามสกลุ.......................................................................................... 
 อาย.ุ.............…......................………............... ปี  วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................................... 
 วันเริ่มงาน......….................................………. ต าแหน่ง..........................................................................................  
 ภาควิชา/สาขาวิชา/แผนก.…...............……….คณะ/ศูนย์/ส านัก/ส านักงาน............................................................ 
 ต าแหน่งวิชาการ..................….............……….ต าแหน่งบริหาร.............................................................................. 
                   อาจารย์ที่เน้นการสอน           อาจารย์ที่เน้นการวิจัย (ปีการศึกษาที่ไดร้ับอนุมตัิ..................) 

       อาจารย์ที่เน้นการบริหาร   
        

ส่วนที่ 2  :  ข้อมลูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   
1. งานสอนและการผลิตบัณฑิต  
1.1 สรุปภาระการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อง การก าหนดการคดิภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน 
พ.ศ.2563 (แนบแบบรายงานภาระงานสอนอาจารย์ประจ า) 

ภาคการศึกษา 
จ านวนหนว่ยกิต 

รวม 
บรรยาย ปฏิบัติการ 

โครงงาน/วิทยานิพนธ์/ 
ดุษฎีนิพนธ ์

S/25.....     

1/25.....     

2/25.....     

รวม 1 ปีการศึกษา     

 
1.2 ภาระงานเทียบเท่า (ตามที่วิทยาลัย/คณะก าหนด)  
(แนบเอกสารการก าหนดภาระงานเทียบเท่าจากวิทยาลัย/คณะ) 
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1.3   ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา (ตามแผนการสอนที่ก าหนดโดยคณะวิชา) 

วิชา คะแนนที่ได้ 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัต ิ ภาค 1 ภาค 2 ภาค3/ฤดูร้อน 

     
     

     
     
     

 
1.4 ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย/์ผูร้่วมสอน  (ตามแผนการสอนที่ก าหนดโดยคณะวิชา) 

วิชา เร่ือง 
คะแนนที่ได้ 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค3/ฤดูร้อน 

     
     
     

     
 
1.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 
จ านวนนักศึกษาท่ีอยู่ในความรับผดิชอบ…………….คน  จ านวนนักศึกษาท่ีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ………….. คน 

กิจกรรม 
จ านวน 

นักศึกษาทีด่ าเนินการได้
ตามตัวช้ีวัด (คน) 

ร้อยละ 

1.4.1 ค่าร้อยละของการตดิตามให้ค าปรึกษานักศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง/คน/
ภาคการศึกษา  /* x100 

  

1.4.2 ค่าร้อยละของการวางแผนให้ค าปรึกษาของนักศึกษาท่ีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า 2.00    /* x100 

  

*ในการค านวณค่าร้อยละให้คิดค่าตัวหารตามจ านวนจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 50 คน 

2. เอกสารค าสอน งานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เอกสารค าสอน/ต ารา/หนังสือ/งานแปล 

2.1 เอกสารค าสอน (ประเมินผ่านคุณภาพระดับดีขึ้นไปจากคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 คน) 

เร่ือง ประกอบการสอนวิชา 
ลักษณะเอกสาร (√) 

ผู้ร่วมผลิต 
ผลิตใหม่ 

ปรับปรุงเกิน 
50% 
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2.2 ต ารา/ หนังสือ/ งานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

ชื่อเร่ือง ประกอบการสอนวิชา 
ประเภทเอกสาร (√) 

ต ารา หนังสือ งานแปล 

     

     
     

     
     

    
งานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
2.3 บทความวชิาการหรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

ชื่อการประชุม ชื่อบทความ 
วัน/เดือน/ปีที่จัด

ประชุม 
ประเทศ 

รูปแบบ/ระดับ (√) 

บทคัดย่อ ฉบับเต็ม 

ระดับชาติ นานาชาต ิ ระดับชาติ นานาชาต ิ

        

        

        

        

        

 
 
2.4 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ชื่อบทความ 
วัน/เดือน/ปีที่

ตีพิมพ์
บทความ 

ชื่อวารสาร 
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ (√) 

นานาชาต ิ TCI 1 TCI 2 อื่นๆ 

       

       

       

       

       
อื่นๆ หมายถึง บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลใดๆ และมีผู้อา่นประเมินบทความ 3 ทา่น 
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2.5 ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร/สิทธิบัตร 

ชื่อผลงาน เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร วันที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
ประเภท (√) 

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

     
     

     
     
     

 
2.6 ทุนวิจัย (คิดตามสดัส่วนรายปขีองสัญญาทุน) 

หัวข้อวิจัย 
สถานภาพผู้ท าวิจัย (√) ผู้สนับสนุน 

ทุนวิจัย 
(แหล่งทุน) 

จ านวนป ี
ระยะเวลาสัญญา

ทุน 
หัวหน้า
โครงการ 

ผู้ร่วมวิจัย 

      
      

      
      

 
2.7 งานสร้างสรรค ์ 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่าง

เป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือ
ความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ ของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย 
ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย  
ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบ
ต่าง ๆ 

ระดับคณุภาพ ผลงาน (ค าอธิบาย/เอกสารแสดงการเผยแพร่
งานดังกล่าว) 

แหล่ง/สถานท่ี  
ที่เผยแพร ่

วัน/เดือน/ป ี
 ที่เผยแพร ่

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

 
 
 

 
 

  

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบัน 
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ระดับคณุภาพ ผลงาน (ค าอธิบาย/เอกสารแสดงการเผยแพร่

งานดังกล่าว) 
แหล่ง/สถานท่ี  

ที่เผยแพร ่
วัน/เดือน/ป ี
 ที่เผยแพร ่

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ
 
 
 
 

   

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
 

   

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
หมายถึง การเผยแพร่ที่เปดิกว้างส าหรับ
ทุกประเทศและผลงานเผยแพร่มาจาก
อย่างน้อย 5 ประเทศ นับรวมประเทศ
ไทย 

   

 
 
สรุปรวมค่าถ่วงน้ าหนัก ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ต้ังแต่ข้อ 2.2-2.7 รวมเท่ากับ …………….……................. 
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3. งานบริการทางวิชาการ  

ในหัวข้องานบริการทางวิชาการท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลที่ https://asc.rsu.ac.th/servicedata และพิมพ์เอกสาร
แนบโดยไม่ต้องกรอกข้อมลูในฟอร์มนี ้
 

 3.1 เป็นผู้รับผดิชอบหรือเป็นคณะท างานในโครงการบริการวิชาการแบบท่ีมีรายได้ หรือ หน่วยบริการวิชาการ หรือการบริการ
วิชาการลักษณะอื่น ๆ ที่มีการน าสง่ค่าบริการวิชาการเข้ามหาวิทยาลยั   
  (ใช้เอกสารจากศูนย์บริการทางวชิาการแนบมาเท่าน้ัน)  
  
 3.2 เป็นผูร้ับผดิชอบหรือเป็นคณะท างานในโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ  
 (ใช้เอกสารจากศูนย์บริการทางวิชาการแนบมาเท่านั้น) 
 
 3.3 ไดร้ับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ กรรมการ/อนุกรรมการวิชาการ กรรมการ/อนุกรรมการวิชาชีพ กรรมการ/
อนุกรรมการสมาคมระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ(หากเป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน กรณี
ภาระงานยังไม่ครบใหน้ าไปคดิเปน็ภาระงานเทยีบเท่า (แบบประเมนิข้อ1.2) โดยการบรรยาย 3 ชม. คิดเป็น 0.2 หน่วยกิต และไม่น า
คะแนนมาคิดซ้ าในข้อนี)้  
1. ช่ือ โครงการ/กิจกรรม/สมาคม /สภาวิชาชีพ/คณะกรรมการ………………………………………………………………………………………….  

หน้าท่ี/บทบาท   วิทยากร         อาจารย์พิเศษ   ประธาน  กรรมการ          อนุกรรมการ 

   นายก         เลขานุการ              ผู้ทรงคุณวุฒิ        อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………………………. 

ช่ือหน่วยงานท่ีรับบริการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเภทหน่วยงานท่ีรับบริการ   ภายในมหาวิทยาลัย  ภายนอกมหาวิทยาลัย   
 

ระยะเวลาในการท างาน  ระยะเวลาท างานไม่เกิน 6 ช่ัวโมง 

ระยะเวลาท างานเกิน 6 ช่ัวโมงแตไ่ม่เกิน 12 ช่ัวโมง  

ระยะเวลาท างานเกิน 12 ช่ัวโมง 

วันท่ีเริ่มโครงการ  …………………………………………………..  วันท่ีจบโครงการ …………………………………………………………………………. 

2. ช่ือ โครงการ/กิจกรรม/สมาคม /สภาวิชาชีพ/คณะกรรมการ …………………………………………………………………………………………. 

หน้าท่ี/บทบาท   วิทยากร         อาจารย์พิเศษ   ประธาน  กรรมการ          อนุกรรมการ 

   นายก         เลขานุการ              ผู้ทรงคุณวุฒิ        อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………… 

ช่ือหน่วยงานท่ีรับบริการ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเภทหน่วยงานท่ีรับบริการ   ภายในมหาวิทยาลัย  ภายนอกมหาวิทยาลัย   
 

ระยะเวลาในการท างาน  ระยะเวลาท างานไม่เกิน 6 ช่ัวโมง 

ระยะเวลาท างานเกิน 6 ช่ัวโมงแตไ่ม่เกิน 12 ช่ัวโมง  

ระยะเวลาท างานเกิน 12 ช่ัวโมง 

วันท่ีเริ่มโครงการ  …………………………………………………..  วันท่ีจบโครงการ …………………………………………………………………………. 

https://asc.rsu.ac.th/servicedata
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 3.4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการหรือวารสารวิชาการหรือผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ 
 
1. ช่ือ วารสาร/ งานประชุมวิชาการ/การพิจารณาต าแหน่งวิชาการ…………………………………………………………………………………. 
ช่ือ บทความ/ผลงาน/โครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือหน่วยงานท่ีรับบริการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเภทหน่วยงานท่ีรับบริการ   ภายในมหาวิทยาลัย  ภายนอกมหาวิทยาลัย   

วันท่ีเริ่มโครงการ  …………………………………………………..  วันท่ีจบโครงการ …………………………………………………………………………. 

2. ช่ือ วารสาร/ งานประชุมวิชาการ/การพิจารณาต าแหน่งวิชาการ…………………………………………………………………………………….. 
ช่ือ บทความ/ผลงาน/โครงการ  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือหน่วยงานท่ีรับบริการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประเภทหน่วยงานท่ีรับบริการ   ภายในมหาวิทยาลัย  ภายนอกมหาวิทยาลัย   

วันท่ีเริ่มโครงการ  …………………………………………………..  วันท่ีจบโครงการ …………………………………………………………………………. 

 
 
 4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ืองาน/กิจกรรม 
ระดับการมสี่วนร่วม (√) จ านวนเวลาที่ใช้/ภาค  

คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

เข้าร่วม  

    
    
    
    

 
  5.  งานอื่นๆ (สามารถใช้เกณฑต์ามแบบประเมินของมหาวิทยาลยั หรือก าหนดเกณฑ์ใหม่เอง)             

งานหรือกิจกรรมที่ไดร้ับมอบหมาย รับมอบหมายจาก 
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัต/ิภาค

(โดยเฉลี่ย) 
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6. งานบริหารโดยต าแหน่ง (อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งบริหารในวิทยาลัย คณะ สถาบัน) 

ภาระงานบริหารทีไ่ดร้ับมอบหมายในรอบปีการศึกษา 
1.).......................................................................................................................................................................................................... 
2.).......................................................................................................................................................................................................... 
3.).......................................................................................................................................................................................................... 
4.).......................................................................................................................................................................................................... 
5.).......................................................................................................................................................................................................... 
 

7. ภาระงานที่สนับสนุนการด าเนนิงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ภาระงาน (แนบเอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของภารกิจนั้นๆ) 
1.).......................................................................................................................................................................................................... 
2.).......................................................................................................................................................................................................... 
3.).......................................................................................................................................................................................................... 
4.).......................................................................................................................................................................................................... 
5.).......................................................................................................................................................................................................... 
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8. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆ ในการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 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 รวมถึงขอ้เสนอแนะ 
 
…………………………………………………………………………...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

   
 
 

 
ลงช่ือ………………………………………………… ผู้รับการประเมิน  

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



ส่วนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า 
 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวชี้วัด คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
คะแนนที่ได้แต่ละ

ตัวชี้วัด 
คะแนนรวมตาม
องค์ประกอบ 

สัดส่วนร้อยละของคะแนนประเมิน 

อาจารย์ 
เน้นสอน 

อาจารย์เน้นวิจัย อาจารย์บริหาร 

1. งานสอนและการผลิตบัณฑิต 
270 คะแนนและ180 คะแนนส าหรบั

อาจารย์เน้นบริหาร 
 

(a) 35 20 20 

 
1.1 ปริมาณการสอน 
 (คิดภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต) 

จ านวนหน่วยกิตหรือหน่วยกิตเทียบเท่า
ตามจริงแต่ไม่เกิน 24 หน่วยกิต x 10  

อาจารย์เน้นบริหาร  
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต x 10 

     

 
1.2 ภาระงานท่ีเทียบเท่าหน่วยกิตการสอนตลอดปีการศึกษา 
(คิดภาระงานตามประกาศ มรส.และตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สอนและการผลิตบัณฑิต ท่ีคณะก าหนดเพ่ิมเติม) 

 1.3 ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา (คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา) ไม่เกิน 5 คะแนน  

 1.4 ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์/ผู้ร่วมงาน ไม่เกิน 5 คะแนน  

 

1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษา 

     1.5.1 มีหลักฐานแสดงถึงการติดตามให้ค าปรึกษานักศึกษา 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/คน/ภาคการศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน   
(คิดเทียบเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของนักศึกษาท่ีรับผิดชอบเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ 10 คะแนน)* 

*ในการค านวณค่าร้อยละให้คิดค่าตัวหารตามจ านวนจริงแต่สูงสุด
ไม่เกิน 50 คน 

10 คะแนน 

 

       1.5.2 ต้องมีแผนการศึกษารายบุคคลให้กับนักศึกษาท่ีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 
(คิดเทียบเป็นสัดส่วน จัดท าแผนฯได้ร้อยละ 100 ของนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ได้ 10 คะแนน)* 
*ในการค านวณค่าร้อยละให้คิดค่าตัวหารตามจ านวนจริงแต่สูงสุด
ไม่เกิน 50 คน 

10 คะแนน 
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องค์ 
ประกอบ 

ตัวชี้วัด คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
คะแนนที่ได้แต่

ละตัวชี้วัด 

คะแนนรวมตาม
องค์ประกอบ 

สัดส่วนร้อยละของคะแนนประเมิน 

อาจารย์ 
เน้นสอน 

อาจารย์เน้นวิจัย อาจารย์บริหาร 

2. เอกสารค าสอน งานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 120 คะแนน  (b) 10 - 30 

เอกสารค า
สอน ต ารา 
หนังสือ 

2.1 เอกสารค าสอน (ประเมินผ่านคุณภาพระดับดีขึ้นไปจาก
คณาจารย์ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน อย่างน้อย 3 คน) 

40 คะแนน (ผลิตใหม่) 
20 คะแนน (ปรับปรุงเกินกว่า 50%) 

     

2.2 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

100 คะแนน/เล่ม 
 

งาน
วิชาการ
งานวิจัย 

2.3 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับบทคัดย่อท่ีตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

5 คะแนน/ชิ้น 
 

2.4 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับบทคัดย่อท่ีตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

10 คะแนน/ชิ้น 
 

2.5 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

20 คะแนน/ชิ้น 
 

2.6 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

40 คะแนน/ชิ้น 
 

2.7 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

60 คะแนน/ชิ้น 
 

2.8 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

80 คะแนน/ชิ้น 
 

2.9  บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ 

100 คะแนน/ชิ้น 
 

2.10 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีไม่
ปรากฎในฐานข้อมูลใดๆและมีผู้อ่านประเมินบทความ 3 ท่าน 

40 คะแนน/ชิ้น 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
คะแนนที่ได้แต่

ละตัวชี้วัด 
คะแนนรวมตาม
องค์ประกอบ 

สัดส่วนร้อยละของคะแนนประเมิน 

อาจารย์เน้นสอน อาจารย์เน้นวิจัย อาจารย์บริหาร 

2. เอกสารค าสอน งานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ)     

 2.11 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 60 คะแนน/ชิ้น   
 
 
 
 
 
 
  

   

 2.12 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 100 คะแนน/ชิ้น  

ทุนวิจัย 2.13 หัวหน้าโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน 

 20 คะแนน/โครงการ 
 

2.14 หัวหน้าโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

40 คะแนน/โครงการ 
 

2.15 ผู้ร่วมโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน 

 5 คะแนน/โครงการ 
 

2.16 ผู้ร่วมโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 10 คะแนน/ชิ้น 
 

งานสร้างสรรค์ (2.17-2.21 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณา
ด้วย) 

 

 

2.17 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

20 คะแนน/ชิ้น 
 

2.18 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 40 คะแนน/ชิ้น  

2.19 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 60 คะแนน/ชิ้น  

2.20 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

80 คะแนน/ชิ้น 
 

2.21 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

100 คะแนน/ชิ้น 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
คะแนนที่ได้แต่

ละตัวชี้วัด 
คะแนนรวมตาม
องค์ประกอบ 

สัดส่วนร้อยละของคะแนนประเมิน 

อาจารย์เน้นสอน อาจารย์เน้นวิจัย อาจารย์บริหาร 

3. งานบริการทางวิชาการ 40 คะแนน  (c) 10 - 15 

 3.1 เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นคณะท างานในโครงการ
บริการวิชาการแบบท่ีมีรายได้ หรือ หน่วยบริการ
วิชาการ หรือการบริการวิชาการลักษณะอื่นๆ เช่น 
วิทยากร อาจารย์พิเศษ ท่ีมีการน าส่งค่าบริการวิชาการ
เข้ามหาวิทยาลัย 

พิจารณาจากเงินท่ีจัดสรรเป็นค่าบริการ
วิชาการซ่ึงหักเข้ามหาวิทยาลัย 
- จ านวน 100 – 2,500 บาท  

เทียบเป็น 10 คะแนน 

- ส่วนท่ีเกินใช้เกณฑ์ 2,500 บาท 
เทียบเป็น 1 คะแนน 

     

 

3.2 เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นคณะท างานในโครงการ
บริการวิชาการแบบให้เปล่า 
 

พิจารณาตามผลกการด าเนินงานดังน้ี 
- ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 10 คะแนน 

- ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 5 คะแนน 
- เป็นโครงการท่ีชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย

ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมี
หลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 10 คะแนน 

 

 

3.3 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ กรรมการ/
อนุกรรมการวิชาการ  กรรมการ/อนุกรรมการวิชาชีพ 
กรรมการ/อนุกรรมการสมาคมระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ 
(หากเป็นวิทยากร/อาจารยพ์ิเศษภายในมหาวิทยาลัย โดย
ไม่ได้รับคา่ตอบแทน กรณีภาระงานยังไม่ครบให้น าไปคิดเป็น
ภาระงานเทียบเท่า (แบบประเมินข้อ1.2) โดยการบรรยาย 3 
ชม. คิดเป็น 0.2 หน่วยกิต และไม่น าคะแนนมาคิดซ้ าในข้อนี้) 

- ระยะเวลาท างานไม่เกิน 6 ชั่วโมง 
คิดเป็น 2 คะแนน 

- ระยะเวลาท างานเกิน 6 ชั่วโมง 
แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง คิดเปน็ 4 คะแนน 

- ระยะเวลาท างานเกิน 12 ชั่วโมง  
คิดเป็น 5 คะแนน 

 

 

3.4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
วิชาการและบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ 

3 คะแนน/ชิ้น/กิจกรรม 
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4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 20 คะแนน  (d) 5 - 10 

 4.1 มสี่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา รวมตลอดถึงการจัด/พัฒนา 
ระเบียบสังคม การปรับปรุงคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตให้ดี
ขึ้น 

3 คะแนน/กิจกรรม 

     

 
4.2 เป็นคณะกรรมการ คณะท างานในกิจกรรมข้อ 4.1 
โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา 

5 คะแนน/ชุดกรรมการ 
 

5. งานอื่นๆ (สามารถใช้เกณฑ์ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัยหรือ
ก าหนดเกณฑ์ใหม่ได้เอง) 

100 คะแนน 
 

(e) 20 - 30 

 

5.1 ช่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานประจ า โดยผ่าน
ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานของภาควิชาและวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน  
ด าเนินไปได้ดี (หากเป็นงานท่ีก าหนดโดยชั่วโมงท างาน 
ให้คิดเป็นสัดส่วน 6 ชั่วโมงเท่ากับ 5 คะแนน) 

ไม่เกิน 5 คะแนน/ครั้ง 

     

 

5.2 คะแนนเพิ่มเติม 
(กรณีหัวหน้าหน่วย หัวหน้าภาควิชา คณบดี อธิการ 
เล็งเห็นว่ามีจิตส านึกในการช่วยงานอื่นอย่างสม่ าเสมอ 
ให้มีคะแนนเสนอเพิ่มเข้ามาได้ไม่เกิน 5 คะแนน) 

ไม่เกิน 5 คะแนน 
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องค์ 
ประกอบ 

ตัวชี้วัด คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
คะแนนที่ได้แต่

ละตัวชี้วัด 

คะแนนรวมตาม
องค์ประกอบ 
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บริหาร 

6. งานบริหารโดยต าแหน่ง : ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
(ส าหรับอาจารย์บริหาร) 

30 คะแนน 
 

(f) - - 30 

 6.1 ความสามารถในการสร้างและบริหารทีมงาน  
(10 คะแนน) 

ผลการประเมิน 
(ผู้บังคับบัญชาก าหนดเกณฑ์และคะแนนได้
เองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล) 
ดีเยี่ยม ก าหนดคะแนนได้ตั้งแต่ 9.0 ถึง 10 
ดีมาก ก าหนดคะแนนได้ตั้งแต่ 8.0 ถึง 8.9 
ดี ก าหนดคะแนนได้ต้ังแต่ 7.0 ถึง 7.9 
พอใช้ ก าหนดคะแนนต่ ากว่า 7.0 

     

 6.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงบริหาร (10 คะแนน) 
 

 6.3 ผลส าเร็จของงานท่ีรับผิดชอบตามต าแหน่ง (10 คะแนน) 
 

7. คุณลักษณะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สามารถใช้เกณฑ์ตามแบบ
ประเมินของมหาวิทยาลัยหรือก าหนดเกณฑ์ใหม่ได้เอง) 

20 คะแนน 
 

(g) 5 

 
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ 

4 = เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีดีมากสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่น 
3 = เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีดี 
2 = ต่ ากว่าคุณลักษณะท่ีดีเล็กน้อย อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
1 = ต่ ากว่าคุณลักษณะท่ีดีและมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วยงาน 
0 = ต่ ากว่าคุณลักษณะท่ีดีและไม่อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
ปฏิบัติงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย 

     

 
2. เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานท่ีได้รับมอบหมายและงาน
บริการท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชา และ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

 

 
4. มีความประพฤติเหมาะสมในด้านการท างาน และปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัย 

 

 5. เอาใจใส่หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเอง 
 

*ดูรายละเอยีดการคิดคะแนนเพิ่มเติมได้ในเอกสารเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายอาจารย์ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
คะแนนที่ได้แต่

ละตัวชี้วัด 

คะแนนรวมตาม
องค์ประกอบ 
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อาจารย์ 
บริหาร 

8. สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 30 คะแนน  (h) 0 - 15 

 
8.1 เป็นกรรมการท่ีแต่งตั้งจากส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 

5 คะแนน/ชุดกรรมการ 
     

 

8.2 คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งสามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย 
(8.1-8.2 ได้รับการับรองโดยผู้ช่วยอธิการบดี/
ผู้อ านวยการ) 

10 คะแนน/คณะท างาน 

 

 

การค านวณคะแนนรวม 
น าคะแนนทุกด้านที่ได ้คือ a , b , c , d , e , f , g และ h ตามล าดบั มาค านวณคะแนนรวมโดยวิธีคดิแยกตามน้ าหนักคะแนน ตามเกณฑ์อาจารย์แตล่ะประเภทตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ โดยคะแนนท่ีได้จะไม่เกิน 100 คะแนน 
 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินปฏิบติังานประจ าปี เท่ากับ                  คะแนน



 
สรุปความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
………………………………….......………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
………………………………….......………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
 
      ลงช่ือ…………………...................................……………………….. 
                                            (………………….....................………………………)  
                                       ต าแหน่ง………………….…………………………............................................... 
 
สรปุความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน 
………………………………….......………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
………………………………….......………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
 
      ลงช่ือ…………………...................................……………………….. 
                                            (………………….....................………………………)  
                                       ต าแหน่ง………………….…………………………............................................... 
 
สรุปความเห็นของอธิการวิทยาลยั/คณบดี 
………………………………….......………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
………………………………….......………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 
 
      ลงช่ือ…………………...................................……………………….. 
                                            (………………….....................………………………)  
                                       ต าแหน่ง………………….…………………………............................................... 
   


