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

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

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

กิจกรรม/โครงการ/งาน ตวัชี้วัด ประเมินตนเอง
    ผู้ประเมิน    

รองคณบดี/
คณบดี

น้ าหนัก(ความส าคัญ/
ความยากง่ายของงาน)

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก (4)

หนังสือขออนุมัติด ำเนินกำร /วจ.1/ผลงำนตีพมิพ/์ผลงำน/ค ำส่ัง/
ภำพถ่ำยผลงำน/ใบประกำศนียบตัร/หนังสือขอควำมอนุเครำะห์

     1. งำนวิจัย / นวัตกรรม / น ำเสนอผลงำนวิจัย    (ผู้ร่วม เต็ม 2 คะแนน /  หน.โครงกำร เต็ม 5 คะแนน)

     2. กำรศึกษำและพฒันำงำน น ำมำใช้เพื่อพฒันำงำนใหส้ะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภำพสูงขึ้น /เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น (2 คะแนน)     
     3. พฒันำกิจกรรมหรือมีส่วนร่วม กับหน่วยงำนที่มี MOU/MOA  (เข้ำร่วม/ต้อนรับ)     (1 คะแนน)

     1. พฒันำกิจกรรมหรือมีส่วนร่วม กับหน่วยงำนที่มี MOU/MOA  (เข้ำร่วม/ต้อนรับ)  (5 คะแนน)

     2. พฒันำศักยภำพด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษของสำยสนับสนุน เช่น เข้ำอบรม /ผ่ำนกำรทดสอบ/รับรองแขกต่ำงชำติ   (5 คะแนน)

     1. ผู้ร่วมปฏบิติังำน/ ประสำนงำน โครงกำรบริกำรวิชำกำร ทั้งภำยในและภำยนอก (ใหเ้ปล่ำ)    (3 คะแนน)

     2. ผู้ร่วมปฏบิติังำน/ประสำนงำน หำรำยได้ภำยนอก COE (ผู้ร่วม)  หรืออื่นฯ เช่น วิทยำกร /รับตรวจวิเครำะห ์/สร้ำงผลิตภณัฑ์ (3 คะแนน)

     3. มีส่วนร่วมในกำรใหบ้ริกำรวิชำกำร เช่น ลงพื้นส ำรวจชุมชน เก็บข้อมูล (3 คะแนน) 

     4. พฒันำกิจกรรมหรือมีส่วนร่วม กับหน่วยงำนที่มี MOU/MOA  (เข้ำร่วม/ต้อนรับ)  (1 คะแนน)

1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เปน็ประโยชน์แก่หน่วยงำน [1กิจกรรม:1คะแนน](เต็ม5คะแนน)

    กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม (เช่น       สืบสำนวัฒนธรรม       สืบสำนสงกรำนต์ไทย       สืบสำนวัฒนธรรมทอ้งถิ่น       แต่งกำยผ้ำไทย)

    กิจกรรมวัฒนธรรมอื่นๆ (เช่น       สักกำระส่ิงศักด์ิสิทธิป์ระจ ำคณะ        อื่นๆ (ระบ)ุ………………………………………………………………………………....)

2. พฒันำกิจกรรมหรือมีส่วนร่วม กับหน่วยงำนที่มี MOU/MOA  (เข้ำร่วม/ต้อนรับ)  (3 คะแนน)

 5. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ตามภารกิจคณะ/มหาวิทยาลัย  (เตม็ 10)

1. ภำรกจิพเิศษ เชน่ สมำร์ทฟำร์ม / กญัชำ / สัตว์ทดลอง / ถั่งเชำ่ / งำนเขยีนแบบ / รับผิดชอบงำนฟำร์ม / ธุรกำรสำขำ / ธุรกำรสำขำวิชำ ฯลฯ    (5 คะแนน)

2. คณะท ำงำนหรือมีส่วนร่วม งำนควำมเส่ียง / KM / งำนประกนัคุณภำพ ระดับหลักสูตร /คณะ    (5 คะแนน)

     3. เขำ้ร่วมฝึกทักษะวิชำชพี  โครงกำรตำมแผน IDP    (5 คะแนน)

10%       หมายเหต ุคะแนนรวมสะสมไดไ้มเ่กิน 10 คะแนน

(7)   ผลรวม   สรุปคะแนนส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน  เต็ม 20

ระบ…ุ……………………………………………………….

ระบ…ุ……………………………………………………….

2.5

5.งานอ่ืนๆ  /งานที่
ได้รับมอบหมาย

2.ส่งเสริมความเปน็
นานาชาติ    5 %

10

1.งานวิจัย              
           5 %

3.บริการทางวิชาการ 
            5 %

4. งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม        
             5 %

      หมายเหต ุ หวัขอ้ 1-4  คะแนนรวมสะสม 10 คะแนน

      หมายเหต ุ  ผู้ประเมนิ ขอ้1-3 รองคณบดฝ่ีายวิชาการและวิจัย  / ขอ้ 4 รองคณบดฝ่ีายพัฒนานักศึกษา / ขอ้ 5 คณบดี

                             แบบขอ้ตกลงการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลงานตามยุทธศาสตร ์ ของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย    (สายสนับสนุน)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร    มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี

2.5

ระบ…ุ……………………………………………………….

ระบ…ุ……………………………………………………….

2.5

2.5

ระบ…ุ……………………………………………………….



(10) ควำมเหน็เพิม่เติมของผู้ประเมิน (ระบุขอ้มูลเมือ่ส้ินรอบกำรประเมิน)
      1) จดุเด่น และ/หรือ ส่ิงทีค่วรปรับปรุงแกไ้ข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      2) ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัวธิส่ีงเสริมและพฒันำ เพือ่จดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(11) ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินได้เหน็ชอบผลกำรประเมินแล้ว (ระบุขอ้มูลใน (2) – (8)(10))
จงึลงลำยมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐำน (ลงนำมเมือ่ส้ินรอบกำรประเมิน)

ลงชื่อ..........................................................................ผู้รับกำรประเมิน              ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน (คณบดี/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำย)
   วนัที่……ดือน.................................พ.ศ..................                          วนัที่…..เดือน...........................................พ.ศ.................



                             แบบขอ้ตกลงการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลงานตามยุทธศาสตร ์ ของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย    (สายสนับสนุน)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร    มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี




