
                                              แบบข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงาน ผลงานตามยทุธศาสตร์  ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวทิยาลยั  พนักงานราชการ  (สายวชิาการ)          แบบ ปผ.
 

                     รอบการประเมนิที่  (      )   1   ตลุาคม  …………….     ถึง   31  มนีาคม    ……………..                                                                         รอบการประเมนิที่ (    )     1   เมษายน …………...       ถึง  30   กันยายน ……………

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

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

กิจกรรม/โครงการ/งาน ประเมินตนเอง
หัวหน้า

สาขาวชิา 
ประเมิน

น  าหนัก
(ความส าคัญ/
ความยากง่าย

ของงาน)

ค่าคะแนน
ถ่วงน  าหนัก 

(4)

แบบประเมนิ  แบบ ก (เน้นการเรียนการสอน)  แบบ ข. (เน้นงานวิจยั)
1.งานสอน 1.1  ภาระงานสอน    (เตม็15) 1.1  ภาระงานสอน    (เตม็15)

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

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

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

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

1.2 Hands On   (เตม็ 20) 1.2 Hands On   (เตม็ 20)

      3) มี e-learning ของตนเองครบทกุหวัข้อ อย่างน้อย 1 วิชา  (5 คะแนน)       3) มี e-learning ของตนเองครบทกุหวัข้อ อย่างน้อย 1 วิชา  (5 คะแนน)

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

     1) สอดแทรกภาษาอังกฤษในเนื้อหารายวิชา  อย่างน้อย 1 รายวิชา (4 คะแนน) นับแค่ 1 รายวิชา      1) สอดแทรกภาษาอังกฤษในเนื้อหารายวิชา  อย่างน้อย 1 รายวิชา (4 คะแนน) นับแค่ 1 รายวิชา

     2)  โครงการ/กิจกรรม ทกัษะความเปน็ผู้ประกอบการใหก้ับนักศึกษา  (4 คะแนน สะสม)      2)  โครงการ/กิจกรรม ทกัษะความเปน็ผู้ประกอบการใหก้ับนักศึกษา  (4 คะแนน สะสม)

      5) ส่งมคอ.ตามก าหนดเวลา (5คะแนน)   ล่าช้าได้ไม่เกิน 1 สัปดาห ์(2คะแนน)       5) ส่งมคอ.ตามก าหนดเวลา (5คะแนน)   ล่าช้าได้ไม่เกิน 1 สัปดาห ์(2คะแนน)
หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 15 คะแนน                                                             
       *คุณลักษณะของบณัฑิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย                                                 
    - ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
    - เนื้องหา 1) สาระแกนหลัก 3Rs ได้แก่ อ่าน เขียน ค านวณ    2) ความรู้เชิงบรูณาการ               
   - คุณลักษณะด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้ ด้านศีลธรรม

หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 10 คะแนน                                                             
       *คุณลักษณะของบณัฑิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย                                                 
    - ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
    - เนื้องหา 1) สาระแกนหลัก 3Rs ได้แก่ อ่าน เขียน ค านวณ    2) ความรู้เชิงบรูณาการ               
   - คุณลักษณะด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้ ด้านศีลธรรม

      1) จัดท าโครงการเสริมทกัษะ ฝึกความช านาญการที่ไม่มีอยู่ในรายวิชา (ง.7ทั่วไป) 
          มีนักศึกษาเข้าร่วม 80%    (2 คะแนน สะสม)

      4) ผลการประเมินการสอนคร้ังล่าสุด สูงกว่า 3.51 ทกุรายวิชา (ระดับปริญญาตรี)                   
         ไม่รวม วิชาโครงงาน ปญัหาพเิศษ สัมมนา วิชาที่เปดิพเิศษ และ ป.โท   (5 คะแนน)

      2) การพฒันาจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ เช่น CDIO ,STEM ,PBL                             
     มีการบนัทกึใน มคอ.3,5 /มีการน างานวิจัยของตนเอง/งานบริการวิชาการ/                           
  การฝังตัวสถานประกอบการ บรูณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตรของสาขาวิชา (5 คะแนน)

      1) จัดท าโครงการเสริมทกัษะ ฝึกความช านาญการที่ไม่มีอยู่ในรายวิชา (ง.7ทั่วไป) 
          มีนักศึกษาเข้าร่วม 80%    (2 คะแนน สะสม)

      2) การพฒันาจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ เช่น CDIO ,STEM ,PBL                             
     มีการบนัทกึใน มคอ.3,5 /มีการน างานวิจัยของตนเอง/งานบริการวิชาการ/                           
  การฝังตัวสถานประกอบการ บรูณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตรของสาขาวิชา (5 คะแนน)

      4) ผลการประเมินการสอนคร้ังล่าสุด สูงกว่า 3.51 ทกุรายวิชา (ระดับปริญญาตรี)                   
         ไม่รวม วิชาโครงงาน ปญัหาพเิศษ สัมมนา วิชาที่เปดิพเิศษ และ ป.โท   (5 คะแนน)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร    มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี

(2)

ตวัชี วัด

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

     4) ส่งเสริม/พฒันาทกัษะปฏบิติัของนักศึกษา กับหน่วยงานที่มี MOU/MOA  หรือหน่วยงานอื่น   
           ในระดับนานาชาติ (5คะแนน สะสม)                                                                   

           5) ส่งมคอ.ตามก าหนดเวลา (5คะแนน)   ล่าช้าได้ไม่เกิน 1 สัปดาห ์(2คะแนน)

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

     4) ส่งเสริม/พฒันาทกัษะปฏบิติัของนักศึกษา กับหน่วยงานที่มี MOU/MOA  หรือหน่วยงานอื่น   
           ในระดับนานาชาติ (5คะแนน สะสม)                                                                   

           5) ส่งมคอ.ตามก าหนดเวลา (5คะแนน)   ล่าช้าได้ไม่เกิน 1 สัปดาห ์(2คะแนน)

ประธาน
หลักสูตร
 ประเมิน



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

กิจกรรม/โครงการ/งาน ประเมินตนเอง
รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ
 ประเมิน

น  าหนัก
(ความส าคัญ/
ความยากง่าย
  ของงาน)

ค่าคะแนนถ่วง
น  าหนัก (4)

แบบประเมนิ  แบบ ก  (เน้นการเรียนการสอน) แบบ ข. (เน้นงานวิจยั)

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

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

2.2  Research & Innovations   (เตม็ 5) 2.2  Research & Innovations   (เตม็ 15)
1. ตีพมิพใ์นระดับชาติ 1. ตีพมิพใ์นระดับชาติ

1.1 Proceeding                                       (1 คะแนน) 1.1 Proceeding                                       (1 คะแนน)
1.2 ฐานข้อมูลที่ยอมรับระดับชาติ  (TCI)           (3 คะแนน) 1.2 ฐานข้อมูลที่ยอมรับระดับชาติ  (TCI)           (3 คะแนน)

        2. Proceeding   (ในระดับนานาชาติ)                      (2 คะแนน)         2. Proceeding   (ในระดับนานาชาติ)                      (2 คะแนน)
3. ตีพมิพใ์นระดับนานาชาติ (Q3,Q4)                       (5 คะแนน) 3. ตีพมิพใ์นระดับนานาชาติ (Q3,Q4)                       (5 คะแนน)
4. อนุสิทธิบตัร                                                   (5 คะแนน) 4. อนุสิทธิบตัร                                                   (5 คะแนน)
5. น าผลงานประกวดในระดับมหาวทิยาลัย    (2 คะแนน) 5. น าผลงานประกวดในระดับมหาวทิยาลัย    (2 คะแนน)
6. ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีการขายต่อเนื่อง    (5 คะแนน) 6. ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีการขายต่อเนื่อง    (5 คะแนน)
7. น าผลงานวจิยั/นวตักรรม ไปประกวดระดับนานาชาติ  (5 คะแนน) 7. น าผลงานวจิยั/นวตักรรม ไปประกวดระดับนานาชาติ  (5 คะแนน)
8. ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทีม่ีการขายต่อเนือ่ง    (5 คะแนน) 8. ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทีม่ีการขายต่อเนือ่ง    (5 คะแนน)
9. ต่อยอดผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์                                                          (5 คะแนน) 9. ต่อยอดผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์                                                          (5 คะแนน)
10. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก เช่น เอกชน /วช.          (5 คะแนน) 10. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก เช่น เอกชน /วช.          (5 คะแนน)

หมายเหต ุใหค้ะแนนสะสมตามผลลงาน /คะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 5 คะแนน หมายเหต ุใหค้ะแนนสะสมตามผลลงาน /คะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 15 คะแนน

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

3.2   Social Engagement      (เตม็ 10) 3.2   Social Engagement      (เตม็ 5)
1. งานบริการวิชาการที่น าไปใช้บรูณาการ การเรียนการสอน/งานวิจัย 1. งานบริการวิชาการที่น าไปใช้บรูณาการ การเรียนการสอน/งานวิจัย

/ศิลปวัฒนธรรม/ส่ิงแวดล้อม (มคอ.3,5) (แบบเสนอโครงการวิจัย)  (5คะแนน) /ศิลปวัฒนธรรม/ส่ิงแวดล้อม (มคอ.3,5) (แบบเสนอโครงการวิจัย)  (5คะแนน)

2. จัดโครงการบริการวิชาการ /หลักสูตรระยะส้ัน ที่ก่อใหเ้กิดรายได้ใหก้ับคณะ 2. จัดโครงการบริการวิชาการ /หลักสูตรระยะส้ัน ที่ก่อใหเ้กิดรายได้ใหก้ับคณะ
    1.1  หวัหน้าโครงการ   (5 คะแนน)     1.1  หวัหน้าโครงการ   (5 คะแนน)
    1.2  คณะท างาน        (2 คะแนน)     1.2  คณะท างาน        (2 คะแนน)

3. จัดโครงการ/กิจกรรม ในหลักสูตร non degree / degree 3. จัดโครงการ/กิจกรรม ในหลักสูตร non degree / degree
       2.1 หวัหน้าโครงการ   (5 คะแนน)        2.1 หวัหน้าโครงการ   (5 คะแนน)
       2.2 คณะท างาน        (2 คะแนน)        2.2 คณะท างาน        (2 คะแนน)
4. น างานวิจัย/นวัตกรรม/องค์ความรู้ ไปใช้บริการทางวิชาการ 4. น างานวิจัย/นวัตกรรม/องค์ความรู้ ไปใช้บริการทางวิชาการ
ใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  (5 คะแนน) ใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  (5 คะแนน)

หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 10 คะแนน หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 5 คะแนน

3.1  ปริมาณบริการทางวชิาการ   (เตม็ 5) 3.1  ปริมาณบริการทางวชิาการ   (เตม็ 5)3.บริการทางวชิาการ

2.งานวจิยั 2.1 ปริมาณผลงานวจิยั   (หัวหน้าโครงการ /ผู้ร่วม)   (เต็ม 5)

ตวัชี วัด

(2)

2.1 ปริมาณผลงานวจิยั   (หัวหน้าโครงการ /ผู้ร่วม)   (เต็ม 5)



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

กิจกรรม/โครงการ/งาน ประเมินตนเอง

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
ประเมิน

น  าหนัก
(ความส าคัญ/

ความยาก
ง่ายของงาน)

ค่าคะแนนถ่วง
น  าหนัก (4)

แบบประเมนิ  แบบ ก  (เน้นการเรียนการสอน) แบบ ข. (เน้นงานวิจยั)
4.งานพัฒนานักศึกษา

6%      ระดบั 0 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตามค าส่ัง/เข้าร่วมงานกิจกรรม      ระดบั 0 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตามค าส่ัง/เข้าร่วมงานกิจกรรม

     ระดบัคะแนน 1-6 เลือกสะสมกิจกรรมที่เข้าร่วม  (1กิจกรรม = 1คะแนน)      ระดบัคะแนน 1-6 เลือกสะสมกิจกรรมที่เข้าร่วม  (1กิจกรรม = 1คะแนน)

ระบ ุ1………………………………………………………………………………………………………………. ระบ ุ1……………………………………………………………………………………………………………….

ระบ ุ2………………………………………………………………………………………………………………. ระบ ุ2……………………………………………………………………………………………………………….

ระบ ุ3………………………………………………………………………………………………………………. ระบ ุ3……………………………………………………………………………………………………………….

ระบ ุ4………………………………………………………………………………………………………………. ระบ ุ4……………………………………………………………………………………………………………….

ระบ ุ5………………………………………………………………………………………………………………. ระบ ุ5……………………………………………………………………………………………………………….

ระบ ุ6………………………………………………………………………………………………………………. ระบ ุ6……………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 6 คะแนน หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 6 คะแนน

     ระดบั 0 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตามค าส่ัง/เข้าร่วมงานกิจกรรม      ระดบั 0 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตามค าส่ัง/เข้าร่วมงานกิจกรรม
     ระดบัคะแนน 2 พจิารณาจากภาระงานขั้นต่ าเทา่กับ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์      ระดบัคะแนน 2 พจิารณาจากภาระงานขั้นต่ าเทา่กับ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
     ระดบัคะแนน 3 ถึง 4 เลือกสะสมกิจกรรมที่เข้าร่วม  (1กิจกรรม=1คะแนน)      ระดบัคะแนน 3 ถึง 4 เลือกสะสมกิจกรรมที่เข้าร่วม  (1กิจกรรม=1คะแนน)
                     หากมีหลักฐาน มคอ 3 หรือ มคอ 5   (2 คะแนน*)                      หากมีหลักฐาน มคอ 3 หรือ มคอ 5   (2 คะแนน*)

ระบ ุ1………………………………………………………………………………………………………………. ระบ ุ1……………………………………………………………………………………………………………….

ระบ ุ2………………………………………………………………………………………………………………. ระบ ุ2……………………………………………………………………………………………………………….

ระบ ุ3………………………………………………………………………………………………………………. ระบ ุ3……………………………………………………………………………………………………………….

ระบ ุ4………………………………………………………………………………………………………………. ระบ ุ4……………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 4 คะแนน หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 4 คะแนน

    งานท านุบ ารุง     
    ศิลปวฒันธรรม

ตวัชี วัด

4%

4.2 งานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ระดบัความส าเรจ็ในการจัดท าเรือ่งงานที่ไดร้บัมอบหมาย        
 ระดบัมหาวิทยาลัย คณะ หรอืหลักสูตร ที่เปน็ประโยชน์แก่หน่วยงาน

4.1 งานพัฒนานักศึกษา ระดบัความส าเร็จในการจดัท าเรือ่งงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
ระดบัมหาวทิยาลยั คณะ หรือหลกัสตูร ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

4.1 งานพัฒนานักศึกษา ระดบัความส าเร็จในการจดัท าเรือ่งงานที่ไดร้ับมอบหมาย     
ระดบัมหาวทิยาลยั คณะ หรือหลกัสตูร ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

4.2 งานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ระดบัความส าเรจ็ในการจัดท าเรือ่งงานที่ไดร้บัมอบหมาย        
 ระดบัมหาวิทยาลัย คณะ หรอืหลักสูตร ที่เปน็ประโยชน์แก่หน่วยงาน



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

กิจกรรม/โครงการ/งาน ประเมินตนเอง
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
 ประเมิน

น  าหนัก
(ความส าคัญ/

ความยาก
ง่ายของงาน)

ค่าคะแนนถ่วง
น  าหนัก (4)

แบบประเมนิ  แบบ ก  (เน้นการเรียนการสอน) แบบ ข. (เน้นงานวิจยั)
5.งานบริหาร   

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

หมายเหต ุตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานงานขั นต่ าของคณาจารยi์ หมายเหต ุตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานงานขั นต่ าของคณาจารย์

กิจกรรม/โครงการ/งาน ประเมินตนเอง
คณบดี
ประเมิน

น  าหนัก
(ความส าคัญ/

ความยาก
ง่ายของงาน)

ค่าคะแนนถ่วง
น  าหนัก (4)

 งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ตามภารกิจคณะ/มหาวิทยาลัย  (เตม็ 10)  งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ตามภารกิจคณะ/มหาวิทยาลัย  (เตม็ 10)

1. ภารกจิพเิศษ เชน่ สมาร์ทฟาร์ม/กญัชา/สัตว์ทดลอง/ถั่งเชา่/งานเขยีนแบบ ฯลฯ    (5 คะแนน) 1. ภารกจิพเิศษ เชน่ สมาร์ทฟาร์ม/กญัชา/สัตว์ทดลอง/ถั่งเชา่/งานเขยีนแบบ ฯลฯ    (5 คะแนน)

10% 2. คณะท างาน งานความเส่ียง/KM/งานประกนัคุณภาพระดับคณะ (เลขานุการและผู้ชว่ย)    (5 คะแนน) 2. คณะท างาน งานความเส่ียง/KM/งานประกนัคุณภาพระดับคณะ (เลขานุการและผู้ชว่ย)    (5 คะแนน)

     3. เขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชพีในสถานประกอบการ    (5 คะแนน)      3. เขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชพีในสถานประกอบการ    (5 คะแนน)

     4. เขา้ร่วมฝึกทักษะวิชาชพี อยา่งน้อย 1 คร้ัง  โครงการตามแผน IDP    (5 คะแนน)      4. เขา้ร่วมฝึกทักษะวิชาชพี อยา่งน้อย 1 คร้ัง  โครงการตามแผน IDP    (5 คะแนน)

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

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

     7. ส่งนักศึกษาเขา้ร่วมแขง่ขนั ได้รางวัลระดับชาติ      7. ส่งนักศึกษาเขา้ร่วมแขง่ขนั ได้รางวัลระดับชาติ

หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 10 คะแนน หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 10 คะแนน

(7)   ผลรวม   สรปุคะแนนส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน 0

          *บวกเพ่ิม  ผลประเมนิสุดทา้ย

  

                                      วงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป        เพิ่ม 0.2

                        Q1 / TALANT / ITAP/ สิทธิบตัร / ยื่นขอ รศ.   เพิ่มให ้0.2 

                      รายไดเ้ขา้คณะ   (สุทธิ)   อาท ิ  งานวิจัย/บรกิารวิชาการ/ที่ปรกึษา และอ่ืนๆ  หมายเหต ุสะสมใน 2 รอบระยะเวลาการประเมนิ
                      หมายเหต ุ ในชว่งรอบระยะเวลาการประเมนิ

ภาระงานของคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งบรหิาร หรอื มตี าแหน่งปฏบิตัหิน้าที่ในส่วนกลาง (เตม็ 5)

ตวัชี วดั

                        Q2 /  ยื่นขอ ผศ  /  ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ได้รางวัลระดับนานาชาติ  /สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ/วิจัย กับหน่วยงานในต่างประเทศ (MOU/MOA)  เพิ่มให ้0.1  

 

 เต็ม 100

6.งานอ่ืนๆ /งานที่
ไดร้ับมอบหมาย

ภาระงานของคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งบรหิาร หรอื มตี าแหน่งปฏบิตัหิน้าที่ในส่วนกลาง (เตม็ 5)

(2)

ตวัชี วัด

                                      วงเงิน 50,000 – 100,000 บาท  เพิ่ม 0.1

                                      วงเงิน 400,000 บาทขึ้นไป        เพิ่ม 0.3



(10) ความเหน็เพิม่เติมของผู้ประเมิน (ระบุขอ้มูลเมือ่ส้ินรอบการประเมิน)
      1) จดุเด่น และ/หรือ ส่ิงทีค่วรปรับปรุงแกไ้ข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      2) ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัวธิส่ีงเสริมและพฒันา เพือ่จดัท าแผนพฒันารายบุคคล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(11) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เหน็ชอบผลการประเมินแล้ว (ระบุขอ้มูลใน (2) – (8)(10))
จงึลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน (ลงนามเมือ่ส้ินรอบการประเมิน)

ลงชื่อ..........................................................................ผู้รับการประเมิน              ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน (คณบดี/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย)
   วนัที่……ดือน.................................พ.ศ..................                          วนัที่…..เดือน...........................................พ.ศ.................


