
                                              แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลงานตามยุทธศาสตร ์ ของข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  (สายวิชาการ)                     แบบ ปผ.
 

                     รอบการประเมินที ่ (      )   1   ตุลาคม  …………….     ถึง   31  มีนาคม    ……………..                                                                         รอบการประเมินที ่(    )     1   เมษายน …………...       ถึง  30   กันยายน ……………

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

(1) (3) (5) (6)

กิจกรรม/โครงการ/งาน
ประเมิน
ตนเอง

ประธาน
หลักสูตร
 ประเมิน

หัวหน้า
สาขาวิชา 
ประเมนิ

น  าหนัก
(ความส าคัญ/
ความยากง่าย

ของงาน)

ค่าคะแนน
ถ่วงน  าหนัก 

(4)

แบบประเมิน  แบบ ก (เน้นการเรยีนการสอน)  แบบ ข. (เน้นงานวจิัย)
1.งานสอน 1.1  ภาระงานสอน    (เต็ม15) 1.1  ภาระงานสอน    (เต็ม15)

ก. 50%        ภาระงาน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                 (10 คะแนน)        ภาระงาน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                 (10 คะแนน)

ข. 45%        ภาระงาน มากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์      (15 คะแนน)        ภาระงาน มากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์      (15 คะแนน)

หมายเหต ุตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานงานขั นต่ าของคณาจารย ์                                        
 (งานสอนโดยตรง งานสหกจิศึกษา/ฝึกงาน และงานที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงงาน /วิทยานิพนธ)์

หมายเหต ุตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานงานขั นต่ าของคณาจารย์                                         
 (งานสอนโดยตรง งานสหกจิศึกษา/ฝึกงาน และงานที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงงาน/วิทยานิพนธ)์

1.2 Hands On   (เต็ม 20) 1.2 Hands On   (เต็ม 20)

      3) มี e-learning ของตนเองครบทุกหัวขอ้ อยา่งน้อย 1 วิชา  (5 คะแนน)       3) มี e-learning ของตนเองครบทุกหัวขอ้ อยา่งน้อย 1 วิชา  (5 คะแนน)

1.3 Soft Skills'  (เต็ม 15) 1.3 Soft Skills'  (เต็ม 10)

     1) สอดแทรกภาษาองักฤษในเนื้อหารายวิชา  อยา่งน้อย 1 รายวิชา (4 คะแนน) นับแค่ 1 รายวิชา      1) สอดแทรกภาษาองักฤษในเนื้อหารายวิชา  อยา่งน้อย 1 รายวิชา (4 คะแนน) นับแค่ 1 รายวิชา

     2)  โครงการ/กจิกรรม ทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กบันักศึกษา  (4 คะแนน สะสม)      2)  โครงการ/กจิกรรม ทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กบันักศึกษา  (4 คะแนน สะสม)

      5) ส่งมคอ.ตามก าหนดเวลา (5 คะแนน)   ล่าช้าได้ไม่เกนิ 1 สัปดาห์ (2 คะแนน)       5) ส่งมคอ.ตามก าหนดเวลา (5 คะแนน)   ล่าช้าได้ไม่เกนิ 1 สัปดาห์ (2 คะแนน)

หมายเหตุ คะแนนรวมสะสมได้ไม่เกิน 15 คะแนน                                                           
         *คุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย                                              
 - ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี   
   - เนื้องหา 1) สาระแกนหลัก 3Rs ได้แก ่อา่น เขยีน ค านวณ    2) ความรู้เชิงบูรณาการ               
   - คุณลักษณะด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้ ด้านศีลธรรม

หมายเหตุ คะแนนรวมสะสมได้ไม่เกิน 10 คะแนน                                                           
         *คุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย                                              
 - ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี   
  - เนื้องหา 1) สาระแกนหลัก 3Rs ได้แก ่อา่น เขยีน ค านวณ    2) ความรู้เชิงบูรณาการ                
 - คุณลักษณะด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้ ด้านศีลธรรม

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร    มหาวิทยาเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

(2)

ตัวชี วัด

     3)  โครงการ/กจิกรรมส่งเสริมทักษะในการใช้ชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21                   
           ส าหรับนักศึกษา  (4 คะแนน สะสม)

     4) ส่งเสริม/พัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษา กบัหน่วยงานที่มี MOU/MOA  หรือหน่วยงานอื่น    
          ในระดับนานาชาติ (5 คะแนน สะสม)

     3)  โครงการ/กจิกรรมส่งเสริมทักษะในการใช้ชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21                   
           ส าหรับนักศึกษา  (4 คะแนน สะสม)

     4) ส่งเสริม/พัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษา กบัหน่วยงานที่มี MOU/MOA  หรือหน่วยงานอื่น    
          ในระดับนานาชาติ (5 คะแนน สะสม)

      1) จัดท าโครงการเสริมทักษะ ฝึกความช านาญการที่ไม่มีอยู่ในรายวิชา (ง.7ทั่วไป) 
          มีนักศึกษาเขา้ร่วม 80%    (2 คะแนน สะสม)

      4) ผลการประเมินการสอนคร้ังล่าสุด สูงกว่า 3.51 ทุกรายวิชา (ระดับปริญญาตรี)                   
         ไม่รวม วิชาโครงงาน ปัญหาพิเศษ สัมมนา วิชาที่เปิดพิเศษ และ ป.โท   (5 คะแนน)

      2) การพัฒนาจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ เช่น CDIO ,STEM ,PBL                            
  มีการบันทึกใน มคอ.3,5 /มีการน างานวิจัยของตนเอง/งานบริการวิชาการ/                              
 การฝังตัวสถานประกอบการ บูรณาการกบัการเรียนการสอนในหลักสูตรของสาขาวิชา (5 คะแนน)

      1) จัดท าโครงการเสริมทักษะ ฝึกความช านาญการที่ไม่มีอยู่ในรายวิชา (ง.7ทั่วไป) 
          มีนักศึกษาเขา้ร่วม 80%    (2 คะแนน สะสม)

      2) การพัฒนาจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ เช่น CDIO ,STEM ,PBL                            
   มีการบันทึกใน มคอ.3,5 /มีการน างานวิจัยของตนเอง/งานบริการวิชาการ/                             
  การฝังตัวสถานประกอบการ บูรณาการกบัการเรียนการสอนในหลักสูตรของสาขาวิชา (5 คะแนน)

      4) ผลการประเมินการสอนคร้ังล่าสุด สูงกว่า 3.51 ทุกรายวิชา (ระดับปริญญาตรี)                   
         ไม่รวม วิชาโครงงาน ปัญหาพิเศษ สัมมนา วิชาที่เปิดพิเศษ และ ป.โท   (5 คะแนน)

(4)



(1) (3) (4) (5) (6)

กิจกรรม/โครงการ/งาน ประเมิน
ตนเอง

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

 ประเมิน

น  าหนัก
(ความส าคัญ/
ความยากง่าย
  ของงาน)

ค่าคะแนนถ่วง
น  าหนัก (4)

แบบประเมิน  แบบ ก  (เน้นการเรยีนการสอน) แบบ ข. (เน้นงานวจิัย)

ก. 10%           ภาระงาน 1-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์               (2 คะแนน)           ภาระงาน 1-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์               (2 คะแนน)

ข. 20%           ภาระงาน มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์       (5 คะแนน)           ภาระงาน มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์      (5 คะแนน)

2.2  Research & Innovations   (เต็ม 5) 2.2  Research & Innovations   (เต็ม 15)
1. ตีพิมพ์ในระดับชาติ 1. ตีพิมพ์ในระดับชาติ
     1.1 Proceeding                            (1 คะแนน)      1.1 Proceeding                                      (1 คะแนน)
     1.2 ฐานขอ้มูลที่ยอมรับระดับชาติ  (TCI)  (3 คะแนน)      1.2 ฐานขอ้มูลที่ยอมรับระดับชาติ  (TCI)         (3 คะแนน)
2. Proceeding   (ในระดับนานาชาติ)       (2 คะแนน) 2. Proceeding   (ในระดับนานาชาติ)                 (2 คะแนน)
3. ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Q3,Q4)       (5 คะแนน) 3. ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Q3,Q4)                 (5 คะแนน)
4. อนุสิทธิบัตร                                    (5 คะแนน) 4. อนุสิทธิบัตร                                              (5 คะแนน)
5. น าผลงานประกวดในระดับมหาวทิยาลัย    (2 คะแนน) 5. น าผลงานประกวดในระดับมหาวทิยาลัย             (2 คะแนน)
6. ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ที่มีการขายต่อเนื่อง    (5 คะแนน) 6. ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ที่มีการขายต่อเนื่อง    (5 คะแนน)
7. น าผลงานวจิัย/นวตักรรม ไปประกวดระดับนานาชาติ  (5 คะแนน) 7. น าผลงานวจิัย/นวตักรรม ไปประกวดระดับนานาชาติ  (5 คะแนน)
8. ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่น าไปต่อยอดผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์ (5 คะแนน)    8. ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่น าไปต่อยอดผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์ (5 คะแนน)
9. จ านวนเงินสนบัสนนุงานวจิัยจากแหล่งทนุภายนอก เช่น เอกชน /วช.          (5 คะแนน) 9. จ านวนเงินสนบัสนนุงานวจิัยจากแหล่งทนุภายนอก เช่น เอกชน /วช.          (5 คะแนน)
หมายเหตุ ให้คะแนนสะสมตามผลงาน /คะแนนรวมสะสมได้ไมเ่กิน 5 คะแนน    ระบุรายละเอียดขอ้มลู หมายเหตุ ให้คะแนนสะสมตามผลงาน /คะแนนรวมสะสมได้ไมเ่กิน 15 คะแนน  ระบุรายละเอียดขอ้มลู
ระบุ 1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….ระบุ 1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระบุ 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………..ระบุ 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ระบุ 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………..ระบุ 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ระบุ 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..ระบุ 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ระบุ 5…………………………………………………………….……………………………………………………………………………….ระบุ 5…………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

       ก. 15 %        ภาระงาน 1-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                 (1 คะแนน)      ภาระงาน 1-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                 (1 คะแนน)
       ข. 10 %        ภาระงาน มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์         (5 คะแนน)      ภาระงาน มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์         (5 คะแนน)

3.2   Social Engagement      (เต็ม 10) 3.2   Social Engagement      (เต็ม 5)
1. งานบริการวิชาการที่น าไปใช้บูรณาการ การเรียนการสอน/งานวิจัย/ศิลปวัฒนธรรม 1. งานบริการวิชาการที่น าไปใช้บูรณาการ การเรียนการสอน/งานวิจัย/ศิลปวัฒนธรรม
    /ส่ิงแวดล้อม (มคอ.3,5) (แบบเสนอโครงการวิจัย)  (5 คะแนน)     /ส่ิงแวดล้อม (มคอ.3,5) (แบบเสนอโครงการวิจัย)  (5 คะแนน)
2. จัดโครงการบริการวิชาการ /หลักสูตรระยะส้ัน ที่กอ่ให้เกดิรายได้ให้กบัคณะ 2. จัดโครงการบริการวิชาการ /หลักสูตรระยะส้ัน ที่กอ่ให้เกดิรายได้ให้กบัคณะ
    1.1  หัวหน้าโครงการ   (5 คะแนน)     1.1  หัวหน้าโครงการ   (5 คะแนน)
    1.2  คณะท างาน        (2 คะแนน)     1.2  คณะท างาน        (2 คะแนน)
3. จัดโครงการ/กจิกรรม ในหลักสูตร non degree / degree 3. จัดโครงการ/กจิกรรม ในหลักสูตร non degree / degree
       2.1 หัวหน้าโครงการ   (5 คะแนน)        2.1 หัวหน้าโครงการ   (5 คะแนน)
       2.2 คณะท างาน        (2 คะแนน)        2.2 คณะท างาน        (2 คะแนน)
4. น างานวิจัย/นวัตกรรม/องค์ความรู้ ไปใช้บริการทางวิชาการ ให้กบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 4. น างานวิจัย/นวัตกรรม/องค์ความรู้ ไปใช้บริการทางวิชาการ ให้กบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
    และชุมชน  (5 คะแนน)       และชุมชน  (5 คะแนน)
หมายเหตุ คะแนนรวมสะสมได้ไม่เกิน 10 คะแนน                     ระบุรายละเอียดข้อมูล หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมได้ไม่เกิน 5 คะแนน                      ระบุรายละเอียดข้อมูล
ระบุ 1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….ระบุ 1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระบุ 2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….ระบุ 2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระบุ 3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….ระบุ 3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ระบุ 4.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….ระบุ 4.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1  ปรมิาณบรกิารทางวิชาการ   (เต็ม 5) 3.1  ปรมิาณบรกิารทางวิชาการ   (เต็ม 5)3.บรกิารทางวิชาการ

2.งานวิจัย

(2)

2.1 ปริมาณผลงานวจิัย   (หัวหน้าโครงการ /ผู้ร่วม)   (เต็ม 5) 2.1 ปริมาณผลงานวจิัย   (หัวหน้าโครงการ /ผู้ร่วม)   (เต็ม 5)

ตัวชี วัด



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

กิจกรรม/โครงการ/งาน ประเมิน
ตนเอง

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
ประเมิน

น  าหนัก
(ความส าคัญ/

ความยาก
ง่ายของงาน)

ค่าคะแนนถ่วง
น  าหนัก (4)

แบบประเมิน  แบบ ก  (เน้นการเรยีนการสอน) แบบ ข. (เน้นงานวจิัย)
4.งานพัฒนานักศึกษา

เปน็อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มนศ.โดยมตีารางและระบบบนัทึก ,เปน็อาจารย์ที่ปรึกษาการแขง่ขนัตา่งๆ ,จัดตวิ
หรือสอนเสริมนอกเหนือกว่าเวลาสอนปกตใิห้กับนศ.ที่มผีลการเรียนต่ า ,ที่ปรึกษาชมรมหรือกิจกรรมพัฒนาน
ศ. ,        มคี าสั่งและเขา้ร่วมเปน็กรรมการตา่งๆ

เปน็อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มนศ.โดยมตีารางและระบบบนัทึก ,เปน็อาจารย์ที่ปรึกษาการแขง่ขนัตา่งๆ ,จัดตวิ
หรือสอนเสริมนอกเหนือกว่าเวลาสอนปกตใิห้กับนศ.ที่มผีลการเรียนต่ า ,ที่ปรึกษาชมรมหรือกิจกรรมพัฒนาน
ศ. ,        มคี าสั่งและเขา้ร่วมเปน็กรรมการตา่งๆ

     ระดับ 0       ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าส่ัง/ไม่เขา้ร่วมงานกจิกรรม      ระดับ 0       ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าส่ัง/ไม่เขา้ร่วมงานกจิกรรม

     ระดับคะแนน 1-6 เลือกสะสมกจิกรรมที่เขา้ร่วม  (1กจิกรรม = 1คะแนน)      ระดับคะแนน 1-6 เลือกสะสมกจิกรรมที่เขา้ร่วม  (1กจิกรรม = 1คะแนน)

ระบุ 1………………………………………………………………………………………………………………. ระบุ 1……………………………………………………………………………………………………………….

ระบุ 2………………………………………………………………………………………………………………. ระบุ 2……………………………………………………………………………………………………………….

ระบุ 3………………………………………………………………………………………………………………. ระบุ 3……………………………………………………………………………………………………………….

ระบุ 4………………………………………………………………………………………………………………. ระบุ 4……………………………………………………………………………………………………………….

ระบุ 5………………………………………………………………………………………………………………. ระบุ 5……………………………………………………………………………………………………………….

ระบุ 6………………………………………………………………………………………………………………. ระบุ 6……………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมได้ไม่เกิน 6 คะแนน  (ไม่นับซ  ากับงานการเรียนการสอน) หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมได้ไม่เกิน 6 คะแนน   (ไม่นับซ  ากับงานการเรียนการสอน)

     ระดับ 0                ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าส่ัง/ไม่เขา้ร่วมงานกจิกรรม      ระดับ 0               ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าส่ัง/ไม่เขา้ร่วมงานกจิกรรม
     ระดับคะแนน 2      พิจารณาจากภาระงานขั้นต่ าเท่ากบั 2 ชั่วโมง/สัปดาห์      ระดับคะแนน 2      พิจารณาจากภาระงานขั้นต่ าเท่ากบั 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
     ระดับคะแนน 3 ถึง 4 เลือกสะสมกจิกรรมที่เขา้ร่วม  (1กจิกรรม=1คะแนน)      ระดับคะแนน 3 ถึง 4 เลือกสะสมกจิกรรมที่เขา้ร่วม  (1กจิกรรม=1คะแนน)
                              หากมหีลักฐาน มคอ 3 หรือ มคอ 5   (2 คะแนน)                               หากมหีลักฐาน มคอ 3 หรือ มคอ 5   (2 คะแนน)

ระบุ 1………………………………………………………………………………………………………………. ระบุ 1……………………………………………………………………………………………………………….

ระบุ 2………………………………………………………………………………………………………………. ระบุ 2……………………………………………………………………………………………………………….

ระบุ 3………………………………………………………………………………………………………………. ระบุ 3……………………………………………………………………………………………………………….

ระบุ 4………………………………………………………………………………………………………………. ระบุ 4……………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมได้ไม่เกิน 4 คะแนน หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมได้ไม่เกิน 4 คะแนน

ตัวชี วัด

    งานท านุบ ารงุ     
    ศิลปวัฒนธรรม

4%

4.2 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับความส าเร็จในการจดัท าเรื่องงานทีไ่ด้รับมอบหมาย        
 ระดับมหาวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตร ทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

6%

4.2 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับความส าเร็จในการจดัท าเรื่องงานทีไ่ด้รับมอบหมาย        
 ระดับมหาวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตร ทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

4.1 งานพัฒนานักศึกษา ระดับความส าเรจ็ในการจัดท าเรือ่งงานที่ได้รบัมอบหมาย ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ หรอืหลักสูตร ที่เปน็ประโยชน์แก่หน่วยงาน (ตามเกณฑ์ภาระงานขั นต่ า)

4.1 งานพัฒนานักศึกษา ระดับความส าเรจ็ในการจัดท าเรือ่งงานที่ได้รบัมอบหมาย ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ หรอืหลักสูตร ที่เปน็ประโยชน์แก่หน่วยงาน (ตามเกณฑ์ภาระงานขั นต่ า)



(1) (3) (4) (5) (6)

กิจกรรม/โครงการ/งาน ประเมิน
ตนเอง

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
 ประเมิน

น  าหนัก
(ความส าคัญ/

ความยาก
ง่ายของงาน)

ค่าคะแนนถ่วง
น  าหนัก (4)

แบบประเมิน  แบบ ก  (เน้นการเรยีนการสอน) แบบ ข. (เน้นงานวจิัย)
5.งานบรหิาร   

5%                    ไม่มีภาระงานหรือน้อยกว่า 10  (0 คะแนน)                  ไม่มีภาระงานหรือน้อยกว่า 10  (0 คะแนน)
                   ภาระงาน มากกว่า หรือเท่ากบั  10  (5 คะแนน)                  ภาระงาน มากกว่า หรือเท่ากบั  10  (5 คะแนน)

หมายเหต ุตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานงานขั นต่ าของคณาจารย์ หมายเหต ุตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานงานขั นต่ าของคณาจารย์

กิจกรรม/โครงการ/งาน
ประเมิน
ตนเอง

คณบดี
ประเมนิ

น  าหนัก
(ความส าคัญ/

ความยาก
ง่ายของงาน)

ค่าคะแนนถ่วง
น  าหนัก (4)

 งานอ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย ตามภารกิจคณะ/มหาวิทยาลัย  (เต็ม 10)  งานอ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย ตามภารกิจคณะ/มหาวิทยาลัย  (เต็ม 10)

1. ภารกิจพเิศษ เช่น สมาร์ทฟาร์ม/กัญชา/สัตวท์ดลอง/ถัง่เช่า/งานเขียนแบบ ฯลฯ    (5 คะแนน) 1. ภารกิจพเิศษ เช่น สมาร์ทฟาร์ม/กัญชา/สัตวท์ดลอง/ถัง่เช่า/งานเขียนแบบ ฯลฯ    (5 คะแนน)

10% 2. คณะท างาน งานความเส่ียง/KM/งานประกันคุณภาพระดับคณะ (เลขานกุารและผู้ช่วย)    (5 คะแนน) 2. คณะท างาน งานความเส่ียง/KM/งานประกันคุณภาพระดับคณะ (เลขานกุารและผู้ช่วย)    (5 คะแนน)

     3. เข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ    (5 คะแนน)      3. เข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ    (5 คะแนน)

     4. เข้าร่วมฝึกทกัษะวชิาชีพ   โครงการตามแผน IDP    (5 คะแนน)      4. เข้าร่วมฝึกทกัษะวชิาชีพ   โครงการตามแผน IDP    (5 คะแนน)

     5. ประธานหลักสูตร  (5 คะแนน)       5. ประธานหลักสูตร  (5 คะแนน)  

     6. อาจารย์ทีไ่ปแลกเปล่ียนประสบการณ์ในต่างประเทศในหนว่ยงานทีม่ี MOU/MOA (5 คะแนน)      6. อาจารย์ทีไ่ปแลกเปล่ียนประสบการณ์ในต่างประเทศในหนว่ยงานทีม่ี MOU/MOA (5 คะแนน)

     7. ส่งนกัศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ได้รางวลัระดับชาติ      7. ส่งนกัศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ได้รางวลัระดับชาติ

หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมได้ไม่เกิน 10 คะแนน หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมได้ไม่เกิน 10 คะแนน

(7)   ผลรวม   สรุปคะแนนส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน 0
    หมายเหต ุทุกหัวข้อการประเมิน ขอให้ท่านระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน ในแบบค านวณเกณฑ์มาตรฐานงานขั นต่ าของคณาจารย์

          *บวกเพ่ิม  ผลประเมินสุดท้าย

  

                                      วงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป        เพิม่ 0.2

 

                                      วงเงิน 400,000 บาทขึ้นไป        เพิม่ 0.3

 เต็ม 100

6.งานอ่ืนๆ /งานที่
ได้รบัมอบหมาย

ภาระงานของคณาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งบริหาร หรือ มีต าแหน่งปฏิบัติหน้าทีใ่นส่วนกลาง (เต็ม 5)

(2)

ตัวชี วัด

                                      วงเงิน 50,000 – 100,000 บาท  เพิม่ 0.1

                      รายได้เข้าคณะ   (สุทธ)ิ   อาทิ   งานวิจยั/บริการวิชาการ/ทีป่รึกษา และอ่ืนๆ  หมายเหต ุสะสมใน 2 รอบระยะเวลาการประเมิน
                      หมายเหต ุ ในช่วงรอบระยะเวลาการประเมิน

ภาระงานของคณาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งบริหาร หรือ มีต าแหน่งปฏิบัติหน้าทีใ่นส่วนกลาง (เต็ม 5)

ตัวชี วัด

                        Q2 /  ยื่นขอ ผศ.  /  ส่งนักศึกษาเขา้ร่วมแขง่ขนั ได้รางวัลระดับนานาชาติ  /สร้างเครือขา่ยด้านวิชาการ/วิจัย กบัหน่วยงานในต่างประเทศ (MOU/MOA)  เพิม่ให้ 0.1  

                        Q1 / TALANT / ITAP/ สิทธิบัตร / ยื่นขอ รศ.   เพิม่ให้ 0.2 



(10) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อส้ินรอบการประเมิน)
      1) จุดเด่น และ/หรือ ส่ิงที่ควรปรับปรุงแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมและพัฒนา เพื่อจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(11) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแล้ว (ระบุข้อมูลใน (2) – (8)(10))
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อส้ินรอบการประเมิน)

ลงชื่อ..........................................................................ผู้รับการประเมิน              ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน (คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
   วันที…่…ดือน.................................พ.ศ..................                          วันที…่..เดือน...........................................พ.ศ.................


