แบบข้ อตกลงการประเมินผลสั มฤทธิ์ของงานของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ ประกอบที่ ๑) ตาแหน่ ง วิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
คาชี้แจง
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง วิชาการ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ข้ อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ ประกอบที่ ๑) ประกอบด้ วย
ส่ วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ ับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผูร้ ับการประเมินและผูป้ ระเมิน
ส่ วนที่ ๒: แบบกาหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วย
(๑) กิจกรรม/โครงงาน/งาน ใช้สาหรับกรอกภาระงานของแต่ละบุคคล
(๒) ตัวชี้วดั /เกณฑ์การประเมิน ใช้สาหรับวัดระดับความสาเร็ จในงานที่ทา เช่น ตัวชี้วดั เชิงปริ มาณ ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ ตัวชี้วดั ด้านเวลา ตัวชี้วดั ด้านความพึงพอใจ เป็ นต้น
(๓) ระดับค่าเป้ าหมาย ใช้ในการประเมินความสาเร็ จในงานที่ทาว่าอยูใ่ นระดับใด
- ระดับ ๑ เป็ นค่าเป้ าหมายระดับต่าสุดที่ยอมรับได้
- ระดับ ๒ เป็ นค่าเป้ าหมายระดับต่ากว่ามาตรฐาน
- ระดับ ๓ เป็ นค่าเป้ าหมายระดับมาตรฐาน
- ระดับ ๔ เป็ นค่าเป้ าหมายระดับยากปานกลาง
- ระดับ ๕ เป็ นค่าเป้ าหมายระดับยากมาก มีความท้าทาย โดยผูร้ ับการประเมินต้องใช้ความสามารถ ความทุ่มเท และความอุตสาหะเป็ นอย่างยิง่
(๔) คะแนนที่ได้ มาจากการประเมินระดับค่าเป้ าหมาย
(๕) น้ าหนัก เป็ นความสาคัญ/ความยากง่ายของภาระงาน
(๖) ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก มาจาก (๔) x (๕) / ๑๐๐
ส่ วนที่ ๓: ใช้สาหรับคานวณคะแนนผลการปฏิบตั ิราชการ และสรุ ปคะแนนผลการประเมิน เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานในแบบสรุ ป ประกอบด้วย
(๗) ผลรวม หมายถึง ค่าผลรวมของ (๕) และ (๖)
(๘) สรุ ปคะแนนส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก/จานวนระดับค่าเป้ าหมาย / ๕
(๙) การลงนามยอมรับข้อตกลงร่ วมกันระหว่างผูป้ ระเมินและผูถ้ ูกประเมิน
(๑๐) ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูป้ ระเมิน (ระบุขอ้ มูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
(๑๑) การลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมินของผูป้ ระเมินและผูถ้ ูกประเมิน
-

๒. ข้ อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะ) ของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๒) ประกอบด้ วย
ส่ วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ ับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผูร้ ับการประเมินและผูป้ ระเมิน
ส่ วนที่ ๒: แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ (สมรรถนะ) ประกอบด้วย

คำชี้แจง
๑. แบบประเมินนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สร้างขึ้นตามประกาศ ข้อบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ เพื่อรับฟังความเห็นหรือขอความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากบุคลากรสายสอนของมหาวิทยาลัยฯ
๒. รูปแบบของแบบประเมินปรับปรุงจากตัวอย่าง ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑) แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ ในคาชี้แจงข้อที่
๑
๓. การกาหนดกิจกรรม/โครงงาน/งาน เพื่อใช้ในแบบประเมินนี้ เป็นการกาหนดตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่าในฐานะอาจารย์ผสู้ อนใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. การกาหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการประเมินของแบบประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัตริ าชการของข้าราชการตามสมรรถนะฯ (องค์ประกอบที่ ๒) สร้างโดยใช้ ตัวอย่างสมรรถนะสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๒ เรื่อง แนวทางการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงานสาหรับตาแหน่งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแบบประเมินดังกล่าวได้ใช้ทั้งสิ้น ๙ สมรรถนะประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน และสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๔ ด้าน
สมรรถนะหลัก ได้แก่ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ(์ Achievement Motivation)
๒. บริการที่ดี (Service Mind)
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม(Integrity)
๕. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
สมรรถนะเฉพาะฯ ได้แก่ ๑. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
๒. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
๓. ความผูกพันที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษา (Organization Commitment)
๔. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)

แบบข้อตกลงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รอบกำรประเมิน
 รอบที่ ๑ (๑ ตุลำคม ……… – ๓๑ มีนำคม ………)
 รอบที่ ๒ (๑ เมษำยน ……… – ๓๐ กันยำยน ………)
ชื่อผู้รับกำรประเมิน.......................................................................................................................................... ตำแหน่ง..........................................................................................................
สังกัด สำขำวิชำ..........................................................................................................ภำควิชำ......................................... .................................................. คณะ..............................................
ชื่อผู้ประเมิน......................................................................................................................................................ตำแหน่ง...........................................................................................................

(๑) กิจกรรม/โครงงำน/งำน

(๒) ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑. งำนสอน

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
ระดับที่ ๑ มี มคอ. ๓ หรือโครงการสอน ประจารายวิชาสอน
ระดับที่ ๒ เป็นไปตามระดับที่ ๑ และมีการพัฒนาสื่อการสอนประกอบ
มคอ. ๓ หรือโครงการสอน
ระดับที่ ๓ เป็นไปตามระดับที่ ๒ และมีการสอบวัดผลการศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
ระดับที่ ๔ เป็นไปตามระดับที่ ๓ และมีภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมี มคอ. ๓ หรือโครงการสอน ทีส่ มบูรณ์และถูกต้อง
ระดับที่ ๕ เป็นไปตามระดับที่ ๔ และรายวิชาสอนมีความเหมาะสมกับคุณวุฒขิ องผู้สอน
ตลอดจนมี มคอ. ๓ หรือโครงการสอน ครบทุกรายวิชา

(๔) คะแนนที่
ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

-๒-

(๑) กิจกรรม/โครงงำน/งำน

(๒) ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๒. งำนวิจัย (สิ่งประดิษฐ์)
หรือ ตำรำ (หนังสือ)

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
ระดับที่ ๑ มีหัวข้องานวิจัย(สิ่งประดิษฐ์) และผลการทดลองหรือข้อมูลเบื้องต้นที่จะ
นาไปสู่หัวข้องานวิจัย (สิ่งประดิษฐ์)
หรือ มีการกาหนดชื่อตารา(หนังสือ) จานวนบท และชื่อบททุกบท พร้อมทั้งมี
ฉบับร่างที่มเี นื้อหาไม่ต่ากว่า ๒๐ %
หรือ เป็นการปรับปรุงและแก้ไขตารา(หนังสือ)ที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
หรือ มีเอกสารงานเขียน หรือเอกสารทางวิชาการที่กาลังดาเนินการไม่น้อย
กว่า ๑ เรื่อง
หรือ ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ และได้รับทุนสนับสนุน
จากภายนอกโดยไม่ได้ผ่านมหาวิทยาลัย และผลงานสาเร็จมีการตีพิมพ์
เผยแพร่ ๑ เรื่อง
ระดับที่ ๒ เป็นไปตามระดับที่ ๑ และเสนอโครงการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอทุน/
งบประมาณต่อหน่วยงาน
หรือ มีฉบับร่างเนื้อหาของตารา (หนังสือ) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔๐% และมี
รายละเอียดของหัวข้อย่อยในแต่ละบทมากเพิ่มขึ้น
หรือ เป็นการเพิ่มเติมเนื้อหาของตารา(หนังสือ)ที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วให้เกิด
ความสมบูรณ์และทันสมัย
หรือ มีบทความวิชาการเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง

(๔) คะแนนที่
ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

-๓-

(๑) กิจกรรม/โครงงำน/งำน

(๒) ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๒. งำนวิจัย (สิ่งประดิษฐ์)
หรือ ตำรำ (หนังสือ) (ต่อ)

ระดับที่ ๒ (ต่อ)
หรือผู้ทางานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ทาเดี่ยวหรือหัวหน้าทีมวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐ์ และได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกโดยไม่ได้ผ่านมหาวิทยาลัย
และผลงานสาเร็จมีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วอย่างน้อย ๑ เรื่อง
หรือ ผู้ร่วมงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณ
รายได้ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง
หรือ ได้ยื่นขออนุสิทธิบัตร ๑ เรื่อง
ระดับที่ ๓ เป็นไปตามระดับที่ ๒ และดาเนินการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดาเนินงานของโครงการวิจัยหรือ
สิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ ด้รับทุน/งบประมาณจากหน่วยงาน
หรือ มีฉบับร่างเนื้อหาของตารา(หนังสือ) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐% และมี
รายละเอียดของหัวข้อย่อยที่แน่นอนในแต่ละบท มีการร่างคานา จัดเตรียม
สารบัญและดัชนี วางรูปแบบในแต่ละบทของร่างเนื้อหาของตารา
(หนังสือ) ในแต่ละบทชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การวาง
อารัมภบท บทสรุป แบบฝึกหัด หรือ การอ้างอิงเอกสาร เป็นต้น
หรือ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ตารา(หนังสือ) เป็นครั้งต่อจากครั้งก่อน

(๔) คะแนนที่
ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

-๔-

(๑)กิจกรรม/โครงงำน/งำน

(๒)ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๒. งำนวิจัย (สิ่งประดิษฐ์)
หรือ ตำรำ (หนังสือ) (ต่อ)

ระดับที่ ๓ (ต่อ)
หรือ มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือในวารสารระดับชาติ ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง
หรือ มีการจัดทาเอกสารทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเนื้อหาทั้งหมด
หรือ มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง
หรือ มีบทความงานวิจัยเผยแพร่ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง
หรือผู้ทางานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ทาเดี่ยวหรือหัวหน้าทีมวิจัย หรือสิง่ ประดิษฐ์
และได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑
เรื่อง
หรือ ผู้ร่วมงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือ ได้ยื่นขอสิทธิบัตร ๑ เรื่อง
ระดับที่ ๔ เป็นไปตามระดับที่ ๓ และส่งผลงานการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ ให้กับหน่วยงานที่
จัดสรรทุน/งบประมาณ ตามกาหนด
หรือ มีต้นฉบับของตารา(หนังสือ) โดยมีการวางรูปแบบของเนื้อหาในตารา
(หนังสือ) แน่นอน ชัดเจน เป็นมาตรฐาน เช่น บทอารัมภบท หัวข้อย่อยในแต่ละ
บท บทสรุป ตาราง และรูป การอ้างอิงเอกสาร เป็นต้น การจัดทารูปเล่มสมบูรณ์
ทั้งในส่วนคานา สารบัญ ภาคเนื้อหา ภาคผนวก และดัชนี

(๔) คะแนนที่
ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

-๕(๑) กิจกรรม/โครงงำน/งำน

(๒) ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๒. งำนวิจัย (สิ่งประดิษฐ์)
หรือ ตำรำ (หนังสือ) (ต่อ)

ระดับที่ ๔ (ต่อ)
หรือ มีบทความงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือในวารสารระดับชาติ ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง
หรือ มีการจัดทาเอกสารทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเนื้อหาทั้งหมด
หรือ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการเผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า ๑
เรื่อง
หรือ ผู้ทางานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ทาเดี่ยวหรือหัวหน้าทีมวิจัยหรือสิง่ ประดิษฐ์
และได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินอย่างน้อย ๑ เรื่อง
หรือ ผู้ร่วมงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกที่ขอผ่านตาม
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง
หรือ ได้รับอนุสิทธิบัตร ๑ เรื่อง หรือประกาศโฆษณาในการขอรับสิทธิบัตร ๑
เรื่อง
ระดับที่ ๕ เป็นไปตามระดับที่ ๔ และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
หรือ มีงานเขียนตารา (หนังสือ) หรือเอกสารคาสอนหรือเอกสารประกอบการสอน
ไม่น้อยกว่า ๑ เล่ม

(๔) คะแนนที่
ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

-๖(๑) กิจกรรม/โครงงำน/งำน

(๒) ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๒. งำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ตำรำ (หนังสือ) (ต่อ)

๓. งำนบริกำรวิชำกำรหรือ
พัฒนำ
๓.๑ ด้ำนวิชำกำร

ระดับที่ ๕ (ต่อ)
หรือมีการปรับปรุงหนังสือ หรือตารา หรือเอกสารคาสอน หรือเอกสาร
ประกอบการสอนไม่น้อยกว่า ๑ เล่ม
หรือ มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือ
วารสารระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง
หรือ ผู้ทางานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ทาเดี่ยวหรือหัวหน้าทีมวิจัยหรือสิง่ ประดิษฐ์และ
ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกทีข่ อผ่านตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
๑ เรื่อง
หรือ ได้รับสิทธิบัตร ๑ เรื่อง
ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
ระดับที่ ๑ มีการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน โดยทาโครงการสอน
ของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน แล้วเสร็จพร้อมเนือ้ หาไม่ตา่
กว่าร้อยละ ๒๐ หรือมีการเตรียมบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่โดยมีความ
สมบูรณ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓๐ หรือมีหลักฐานการเตรียมทาโครงการให้บริการ
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคคล สังคม
หรือ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการกับองค์กรภายนอก
หรือ มีการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
หรือ มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ หรือมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
งานวิจัยในชั้นเรียน (โครงการวิจยั ในชั้นเรียน)

(๔) คะแนนที่
ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

-๗(๑) กิจกรรม/โครงงำน/
งำน
๓. งำนบริกำรวิชำกำรหรือ
พัฒนำ
๓.๑ ด้ำนวิชำกำร (ต่อ)

(๒) ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ระดับที่ ๒ เป็นไปตามระดับที่ ๑ โดยเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน มีความสมบูรณ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔๐%
หรือ มีการเตรียมบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่โดยมีความสมบูรณ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐%
หรือ มีการเสนอโครงการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
บุคคล สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หรือ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการกับองค์กรภายนอกที่กิจกรรมยังคงดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ากว่า ๑ เดือน
หรือ มีการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการที่มรี ะยะเวลานับรวมได้ไม่ตากว่
่ า ๑ วัน
หรือ มีหลักฐานการดาเนินงานว่าอยู่ในระหว่างการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
หรือมีหลักฐานการดาเนินงานว่าอยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานวิจัยในชั้น
เรียน (โครงการวิจัยในชั้นเรียน)
ระดับที่ ๓ เป็นไปตามระดับที่ ๒ โดยเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน มีความสมบูรณ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐%
หรือ มีการเตรียมบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่โดยมีความสมบูรณ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐%
หรือ มีหลักฐานการดาเนินโครงการตามแผนงานของโครงการให้บริการทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคคล สังคม
หรือ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการกับองค์กรภายนอกที่กิจกรรมยังคงดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ากว่า ๒ เดือน
หรือ มีการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการที่มรี ะยะเวลานับรวมได้ไม่ตากว่
่ า ๒ วัน

(๔)
คะแนนที่ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

-๘-

(๑) กิจกรรม/โครงงำน/งำน

(๒) ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๓. งำนบริกำรวิชำกำรหรือ
พัฒนำ
๓.๑ ด้ำนวิชำกำร (ต่อ)

ระดับที่ ๓ (ต่อ)
หรือ ได้ดาเนินงานตามแผนการการจัดการความรู้และประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
หรือได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัตงิ านวิจัยในชั้นเรียน (โครงการวิจยั ในชั้นเรียน) และ
ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
หรือ เป็นกรรมการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม
หรือ มีโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป
ระดับที่ ๔ เป็นไปตามระดับที่ ๓ โดยเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน มีความสมบูรณ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐% หรือ มีการส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อหน่วยงาน
หรือ ได้ดาเนินโครงการตามแผนงานของโครงการให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่บุคคล สังคม จนสิน้ สุดตามเป้าหมาย
หรือ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการกับองค์กรภายนอกที่กิจกรรมยังคงดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ากว่า ๓ เดือน
หรือ มีการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการที่มรี ะยะเวลานับรวมได้ไม่ตากว่
่ า ๓ วัน
หรือ มีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ หรือมีการจัดทารายงาน
ผลการวิจัยในชั้นเรียน
หรือ เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานวิทยากรฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายนอก ปีละไม่น้อยกว่า
๑ โครงการ
หรือ เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ปรึกษาทางวิชาการด้านวิชาชีพ หรือตรวจสอบทางด้าน
วิชาชีพ ปีละไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ หรือ เป็นที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ภายนอกคณะฯ

(๔)
คะแนนที่
ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

-๙-

(๑) กิจกรรม/โครงงำน/งำน

(๒) ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๓. งำนบริกำรวิชำกำรหรือ
พัฒนำ
๓.๑ ด้ำนวิชำกำร (ต่อ)

ระดับที่ ๔ (ต่อ)
หรือ เป็นที่ปรึกษาร่วมโครงงานภายนอกคณะฯ
หรือ เป็นกรรมการโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ
หรือ เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ภายนอกคณะฯ
หรือ เป็นกรรมการสอบหัวข้อโครงงานหรือโครงงานภายนอกคณะฯ
ระดับที่ ๕ เป็นไปตามระดับที่ ๔ และได้ใช้เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน เสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย
หรือ มีหลักฐานการเผยแพร่บทความวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือ ได้ดาเนินโครงการตามแผนงานของโครงการให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่บุคคล สังคม จนสิน้ สุดตามเป้าหมาย และโครงการบริการทาง
วิชาการมีมูลค่าเพิ่ม
หรือ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการกับองค์กรภายนอกที่กิจกรรมยังคง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ากว่า ๔ เดือน
หรือ มีการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการที่มรี ะยะ เวลานับรวมได้ไม่ต่ากว่า
๔ วันและไม่กระทบกับภาระงานอืน่
หรือ ได้มีการนาผลของการประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ไปใช้
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ หรือมีหลักฐานการเผยแพร่รายงาน
ผลการวิจัยในชั้นเรียน

(๔) คะแนนที่
ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

- ๑๐ (๑)กิจกรรม/โครงงำน/
งำน
๓. งำนบริกำรวิชำกำรหรือ
พัฒนำ
๓.๑ ด้ำนวิชำกำร (ต่อ)

(๒)ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

ระดับที่ ๕ (ต่อ)
หรือ เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายนอกปีละไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ
หรือ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางวิชาการด้านวิศวกรรมหรือตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมปีละไม่น้อย
กว่า ๑ โครงการ
หรือ ที่ปรึกษาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานภายนอกที่ขออนุญาตตามระเบียบต่อ
มหาวิทยาลัย อย่างถูกต้อง
หรือ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางวิชาการด้านวิศวกรรม หรือตรวจสอบทางด้านวิศวกรรม ปีละไม่
น้อยกว่า 1 โครงการ หรือ เป็นผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการ หรือ เป็นที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
หรือ เป็นกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
หรือ เป็นกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้า หรือร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั
ภายนอกมหาวิทยาลัย
หรือ เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
๓. งำนบริกำรวิชำกำรหรือ
ระดับที่ ๑ รับตาแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน หรือโครงงาน หรือ โครงการ หรือมีการจัดกิจกรรม
พัฒนำ
ด้านการจัดการศึกษา
๓.๑ ด้ำนงำนที่ปรึกษำ
ระดับที่ ๒ เป็นไปตามระดับที่ ๑ และมีการติดตามนักศึกษาภายใต้การกากับดูแลให้คาปรึกษาและมีการเข้า
หรือจัดกำรศึกษำ
ร่วมกิจกรรม หรือมีกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาไม่ต่ากว่า ๒ กิจกรรม
ระดับที่ ๓ เป็นไปตามระดับที่ ๒ และมีการจัดทาเอกสารประกอบการให้คาปรึกษา หรือมีกิจกรรมด้านการ
จัดการศึกษาไม่ตากว่
่ า ๓ กิจกรรม

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

(๔)
คะแนนที่ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำ
คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

- ๑๑ -

(๑) กิจกรรม/โครงงำน/งำน

(๒) ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๓. งำนบริกำรวิชำกำรหรือ
พัฒนำ
๓.๑ ด้ำนงำนที่ปรึกษำ
หรือจัดกำรศึกษำ (ต่อ)

๔. งำนด้ำนอื่น ๆ หรืองำนที่
ได้รับมอบหมำย

ระดับที่ ๔ เป็นไปตามระดับที่ ๓ และมีแผนการที่ชัดเจนในการติดตามนักศึกษาภายใต้การ
กากับดูแลให้คาปรึกษา หรือมีกจิ กรรมด้านการจัดการศึกษาไม่ต่ากว่า ๔ กิจกรรม
ระดับที่ ๕ เป็นไปตามระดับที่ ๔ และมีการจัดทาแฟ้มเอกสารงานให้คาปรึกษาที่ได้
ดาเนินการทั้งหมด และมีงานด้านการเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษามากกว่า ๑ งาน หรือมีกจิ กรรมด้านการจัดการศึกษาไม่ต่ากว่า ๕
กิจกรรม
ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
ระดับที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
หรือองค์กรต่างๆ
หรือ ได้รับมอบหมายงานให้เป็นคณะทางานของมหาวิทยาลัยหรือของคณะ
หรือ ทากิจกรรมการงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้าหน่วยงานขั้นต้น
ระดับที่ ๒ เป็นไปตามระดับที่ ๑ โดยใช้เวลาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ
หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างๆ นับรวมได้ไม่ตา่
กว่าครึ่งวัน
หรือ ได้รับมอบหมายงานให้เป็นคณะทางานของมหาวิทยาลัยหรือของคณะไม่ต่า
กว่า ๓ งาน

(๔) คะแนนที่
ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

- ๑๒ (๑)กิจกรรม/โครงงำน/งำน

(๒)ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๔. งำนด้ำนอื่น ๆ หรืองำน
ที่ได้รับมอบหมำย (ต่อ)

ระดับที่ ๒ (ต่อ)
หรือ ทากิจกรรมการงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้าหน่วยงานขั้นต้น
และเป็นงานที่ต้องใช้เวลาปฏิบัตริ าชการไม่ต่ากว่าครึ่งวัน
ระดับที่ ๓ เป็นไปตามระดับที่ ๒ โดยใช้เวลาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ หรือ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างๆ นับรวมได้ไม่ต่ากว่าหนึ่ง
วัน
หรือ ได้รับมอบหมายงานให้เป็นคณะทางานของมหาวิทยาลัยหรือของคณะไม่ต่ากว่า
๕ งาน
หรือ ทากิจกรรมการงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้าหน่วยงานขั้นต้น
และเป็นงานที่ต้องใช้เวลาปฏิบัตริ าชการนับรวมได้ไม่ต่ากว่าหนึ่งวัน
ระดับที่ ๔ เป็นไปตามระดับที่ ๓ โดยใช้เวลาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ หรือ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่าง ๆ นับรวมได้ไม่ต่ากว่าสาม
วัน
หรือ ได้รับมอบหมายงานให้เป็นคณะทางานของมหาวิทยาลัยหรือของคณะไม่ต่า
กว่า ๗ งาน
หรือ ทากิจกรรมการงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้าหน่วยงานขั้นต้น
และเป็นงานที่ต้องใช้เวลาปฏิบัตริ าชการนับรวมได้ไม่ต่ากว่า ๓ วัน

(๔) คะแนนที่
ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

- ๑๓ -

(๑)กิจกรรม/โครงงำน/งำน

(๒)ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน

(๓)ระดับค่ำ
เป้ำหมำย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๔. งำนด้ำนอื่น ๆ หรืองำน
ที่ได้รับมอบหมำย (ต่อ)

(๔) คะแนนที่
ได้

(๕) น้ำหนัก
(ความสาคัญ/ความ
ยากง่ายของงาน)

ระดับที่ ๕ (ต่อ)
ระดับที่ ๕ เป็นไปตามระดับที่ ๔ โดยใช้เวลาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ หรือ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างๆ นับรวมได้ไม่ต่ากว่า ๑
สัปดาห์
หรือ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งโครงการดังกล่าว
หรือ ได้รับมอบหมายงานให้เป็นคณะทางานของมหาวิทยาลัยหรือของคณะไม่ต่ากว่า
๑๐ งาน
หรือ ทากิจกรรมการงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้าหน่วยงานขั้นต้น
โดยเป็นงานที่ต้องใช้เวลาปฏิบัตริ าชการคอยเฝ้าดูเพื่อปรับปรุงผลงานการปฏิบัติ
ราชการให้พัฒนาดีขึ้น
(๗) ผลรวม
(๘) สรุปคะแนนส่วนผลสัมฤทธิข์ องงำน

= ผลรวมของค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก =
จำนวนระดับค่ำเป้ำหมำย = ๕

๑๐๐

(๖)ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
(๔)(๕) /๑๐๐

- ๑๔ (๙) ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องร่วมกันแล้ว (ระบุในข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดทาข้อตกลง)
ลำยมือชื่อ................................................................................................ (ผู้ประเมิน)

(

)

วันที.่ ....................เดือน......................................... พ.ศ. ........................

ลำยมือชื่อ................................................................................. (ผู้รับกำรประเมิน)

(

)

วันที.่ ....................เดือน....................................... พ.ศ. .............

(๑๐) ควำมเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
๑) จุดเด่น และ  หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข.........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธสี ่งเสริมและพัฒนำ........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(๑๑) ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินได้เห็นชอบผลกำรประเมินแล้ว (ระบุในข้อ (๔) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
ลำยมือชื่อ................................................................................................ (ผู้ประเมิน)

(

)

วันที.่ ....................เดือน......................................... พ.ศ. ........................

ลำยมือชื่อ................................................................................. (ผู้รับกำรประเมิน)

(

)

วันที.่ ....................เดือน....................................... พ.ศ. .............

