
 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
 

รอบการประเมิน     รอบท่ี 1     1 ตุลาคม                       ถึง  31  มีนาคม  
   รอบท่ี 2     1 เมษายน                      ถึง  30  กันยายน 

 
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)         

ต าแหน่ง            ประเภทต าแหน่ง          
ระดับต าแหน่ง             สังกัด    
 

ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)      
ต าแหน่ง 
 
 

ส่วนที่ 2 :  สรุปผลการประเมิน 
 

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน 

(ก) 
น  าหนัก % 

(ข) 
รวมคะแนน  

(ก×ข) 

องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน         %  

องค์ประกอบที่2 : พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)         %  

องค์ประกอบอ่ืนที่ส่วนราชการก าหนด (ถ้ามี)    

รวมคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 100%  

 

ระดับผลการประเมิน 

  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง 
 
 

ส่วนที่ 3 :  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

 
ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา 

ช่วงเวลาที่ต้องการ 
การพัฒนา 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

สายสอน 

แบบที่ 1 : อาจารย์สังกัดภาควิชา 
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ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ส่วนที่ 5 :  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ผู้รับการประเมิน  : 
 

 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ         ลงชื่อ......................................... 
รายบุคคลแล้ว        ต าแหน่ง.................................... 
         วันที่........................................... 
 

ผู้ประเมิน   : 
 

 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ        ลงชื่อ......................................... 
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่................................................  ต าแหน่ง.................................... 
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  วันที่........................................... 
โดยมีเป็นพยาน.............................................................. ...............    

                        ลงชื่อพยาน...................................................   
               ต าแหน่ง.......................................................  
 วันที่.............................................................  

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  : 
 

 เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
 มีความเห็นต่าง ดังนี         ลงชื่อ.......................................... 
  ...............................................................    ต าแหน่ง.................................... 
    ...............................................................    วันที่.......................... ............... 
    
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง : (ถ้ามี)  
 

 เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
 มีความเห็นต่าง ดังนี        ลงชื่อ........................................... 
  ...............................................................    ต าแหน่ง  .................................... 
    ...............................................................    วันที่ ............................................ 

ค าชี้แจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี มีด้วยกันประกอบด้วย 
ส่วนท่ี   : 1ข้อมูลของผู้รับการประเมิน   เพื่อระบุรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน 
ส่วนท่ี  : 2สรุปผลการประเมิน  ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

และน  าหนักของทั งสององค์ประกอบในแบบสรุปส่วนท่ี นี  ยังใช้ส าหรับค านวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย 2 
 -ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของผลงานให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี  
 ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้น ามาจาก -แบบประเมินสมรรถนะ  โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี  

ส่วนท่ี  : 3แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
ส่วนท่ี  : 4การรับทราบผลการประเมิน  ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
ส่วนท่ี  : 5ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ นไป  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ นไปกลั่นกรองผลการประเมินแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น  
 

 ค าว่า“ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ นไป ”ส าหรับผู้ประเมินตามข้อ  (9)2หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน 



 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน        รอบการประเมิน    รอบท่ี 1     รอบท่ี 2   
 

ชื่อผู้รับการประเมิน            ต าแหน่ง         ลงนาม   
    

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน         ต าแหน่ง        ลงนาม   
 

ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น  าหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได ้

(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

เชิงปริมาณ (50%) 

1. ช่ัวโมงสอน 
(17%) 

 อาจารย์ :  
ต่ ากว่า 6.00 
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 หัวหน้างานฯ : 
ต่ ากว่า 4.00
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 หัวหน้าภาคฯ : 
ต่ ากว่า 2.00
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 รองฯ : ต่ ากว่า 
2.00 ช่ัวโมงภาระ
งาน/สัปดาห ์

 อาจารย์ : ตั งแต่ 
6.00 - 8.99 
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 หัวหน้างานฯ : 
ตั งแต่ 4.00 - 
5.99 ช่ัวโมงภาระ
งาน/สัปดาห ์

 หัวหน้าภาคฯ : 
ตั งแต่ 2.00 - 
3.99 ช่ัวโมงภาระ
งาน/สัปดาห ์

 รองฯ : ตั งแต่ 
2.00 - 2.99 
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 อาจารย์ : ตั งแต่ 
9.00 - 11.99 
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 หัวหน้างานฯ : 
ตั งแต่ 6.00 - 
7.99 ช่ัวโมงภาระ
งาน/สัปดาห ์

 หัวหน้าภาคฯ : 
ตั งแต่ 4.00 - 
5.99 ช่ัวโมงภาระ
งาน/สัปดาห ์

 รองฯ : ตั งแต่ 
3.00 - 3.99 
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 อาจารย์ : ตั งแต่ 
12.00 - 14.99 
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 หัวหน้างานฯ : 
ตั งแต่ 8.00 - 
9.99 ช่ัวโมงภาระ
งาน/สัปดาห ์

 หัวหน้าภาคฯ : 
ตั งแต่ 6.00 - 
7.99 ช่ัวโมงภาระ
งาน/สัปดาห ์

 รองฯ : ตั งแต่ 
4.00 - 4.99 
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 อาจารย์ : ตั งแต่ 
15.00 - 17.99 
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 หัวหน้างานฯ : 
ตั งแต่ 10.00 - 
11.99 ช่ัวโมง
ภาระงาน/
สัปดาห ์

 หัวหน้าภาคฯ : 
ตั งแต่ 8.00 - 
8.99 ช่ัวโมงภาระ
งาน/สัปดาห ์

 รองฯ : ตั งแต่ 
5.00 - 5.99 
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 อาจารย์ : ไม่น้อยกว่า
18 ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

 หัวหน้างานฯ :  ไม่
น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง
ภาระงาน/สัปดาห ์

 หัวหน้าภาคฯ : ไม่
น้อยกว่า 9 ช่ัวโมง
ภาระงาน/สัปดาห ์

 รองฯ : ไม่น้อยกว่า6 
ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห ์

17   



 

 

ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น  าหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได ้

(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

2. ภาระงานวิจัย 
(14%) 

 ต่ ากว่า 2.00 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 2.00 - 2.99 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 3.00 - 3.99 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 4.00 - 4.99 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 5.00 - 5.99 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 ไม่น้อยกว่า 6.00 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

14   

3. ภาระงาน
บริการวิชาการ 
(10%) 

 ต่ ากว่า 1.00 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 1.00 - 1.49 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 1.50 - 1.99 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 2.00 - 2.49 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 2.50 - 2.99 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

10   

4. ภาระงาน 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(4.5%) 

 ต่ ากว่า 0.50 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 0.50 - 0.74 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 0.75 - 0.99 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 1.00 - 1.24 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 1.25 - 1.49 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 ไม่น้อยกว่า 1.5 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์

4.5   

5. ภาระงานอื่น ๆ 
ที่สามารถน าไป
นับช่ัวโมงภาระ
งาน (4.5%) 

 ช่ัวโมงภาระงาน 
น้อยกว่า 7.00
ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 ช่ัวโมงภาระงาน 
7.00 - 13.99
ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 ช่ัวโมงภาระงาน 
14.00 - 20.99
ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 ช่ัวโมงภาระงาน 
21.00 - 26.99
ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 ช่ัวโมงภาระงาน 
27.00 - 34.99
ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 นับช่ัวโมงภาระงาน 
ไม่น้อยกว่า 35 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

4.5   

รวมคะแนนประเมนิเชิงปริมาณ  (50%)  

 

 

 

 

 



 

 

เชิงคุณภาพ (50%) 

ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น  าหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได ้

(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

1. ภาระงานด้านการสอน  (17%)  

1.1 ภาระงานด้าน
การสอน : 
ประสิทธิภาพด้าน
การสอน (9%) 

 • มีการจัดท า มคอ. 5 หรือ 6 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ต่ า
กว่า 40% ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

•  มีการจัดท า มคอ. 3 หรือ 4 
และ Test Blueprint เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการ
พัฒนา/ปรับปรุงสอดคล้องกับ 
มคอ. 5 หรือ 6 หรือผลการ
ประเมินอ่ืน ๆ ผ่านการวิพากษ์ 
และแก้ไขตามผลการวิพากษ์ 
ต่ ากว่า 40% ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ (โดยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและบูรณา
การด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับ ปวส.) 

•  มีการจัดท าแผนการสอนราย
บท สอดคล้องกับ มคอ. 3 
และ 4 ผ่านการวิพากษ์ และ
แก้ไขตามผลการวิพากษ์ ต่ า
กว่า 40% ในหัวข้อที่
รับผิดชอบสอน 

• มีการจัดท าบันทึกการสอนใน
หัวข้อรับผิดชอบสอน 
สอดคล้องกับแผนการสอน ต่ า
กว่า 40% ในหัวข้อรับผิดชอบ
สอน 

•  มีการทวนสอบการสอนใน
รายวิชารับผิดชอบ ต่ ากว่า 
40% 

• มีการจัดท า มคอ. 5 หรือ 6 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตั งแต่ 40% ขึ นไป ในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ 

•  มีการจัดท า มคอ. 3 หรือ 4 
และ Test Blueprint เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการ
พัฒนา/ปรับปรุงสอดคล้องกับ 
มคอ. 5 หรือ 6 หรือผลการ
ประเมินอ่ืน ๆ ผ่านการวิพากษ์ 
และแก้ไขตามผลการวิพากษ์ 
ตั งแต่ 40% ขึ นไป ในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ (โดยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและ
บูรณาการด้านต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับ ปวส.) 

•  มีการจัดท าแผนการสอนราย
บท สอดคล้องกับ มคอ. 3 
และ 4 ผ่านการวิพากษ์ และ
แก้ไขตามผลการวิพากษ์ ตั งแต่ 
40% ขึ นไป ในหัวข้อที่
รับผิดชอบสอน 

• มีการจัดท าบันทึกการสอนใน
หัวข้อรับผิดชอบสอน 
สอดคล้องกับแผนการสอน 
ตั งแต่ 40% ขึ นไป ในหัวข้อ
รับผิดชอบสอน 

•  มีการทวนสอบการสอนใน
รายวิชารับผิดชอบ ตั งแต่ 
40%  

• มีการจัดท า มคอ. 5 หรือ 6 เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั งแต่ 60% ขึ น
ไป ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

•  มีการจัดท า มคอ. 3 หรือ 4 และ 
Test Blueprint เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีการพัฒนา/ปรับปรุง
สอดคล้องกับ มคอ. 5 หรือ 6 หรือ
ผลการประเมินอ่ืน ๆ ผ่านการ
วิพากษ์ และแก้ไขตามผลการวิพากษ์ 
ตั งแต่ 60% ขึ นไป ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ (โดยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการด้านต่าง ๆ 
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับ ปวส.) 

•  มีการจัดท าแผนการสอนรายบท 
สอดคล้องกับ มคอ. 3 และ 4 ผ่าน
การวิพากษ์ และแก้ไขตามผลการ
วิพากษ์ ตั งแต่ 60% ขึ นไป ในหัวข้อที่
รับผิดชอบสอน 

• มีการจัดท าบันทึกการสอนในหัวข้อ
รับผิดชอบสอน สอดคล้องกับ
แผนการสอน ตั งแต่ 60% ขึ นไป ใน
หัวข้อรับผิดชอบสอน 

•  มีส่วนร่วมในการบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานวิจัย หรืองานบริการ
วิชาการ หรืองานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
(ส าหรับ ป.ตรี) หรือ มีการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยใช้การศึกษาหรือการวิจัย 
(ส าหรับ ปวส.) 

•  มีการทวนสอบการสอนในรายวิชา
รับผิดชอบ ตั งแต่ 60% ขึ นไป 

• มีผลการนิเทศการสอน อย่างน้อย 1 
ครั ง และปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนตามผลการนิเทศ 

• มีการจัดท า มคอ. 5 หรือ 6 เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั งแต่ 80% ขึ น
ไป ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

•  มีการจัดท า มคอ. 3 หรือ 4 และ 
Test Blueprint เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีการพัฒนา/ปรับปรุง
สอดคล้องกับ มคอ. 5 หรือ 6 หรือ
ผลการประเมินอ่ืน ๆ ผ่านการ
วิพากษ์ และแก้ไขตามผลการวิพากษ์ 
ตั งแต่ 80% ขึ นไป ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ (โดยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการด้านต่าง ๆ 
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับ ปวส.) 

•  มีการจัดท าแผนการสอนรายบท 
สอดคล้องกับ มคอ. 3 และ 4 ผ่าน
การวิพากษ์ และแก้ไขตามผลการ
วิพากษ์ ตั งแต่ 80% ขึ นไป ในหัวข้อที่
รับผิดชอบสอน 

• มีการจัดท าบันทึกการสอนในหัวข้อ
รบัผิดชอบสอน สอดคล้องกับ
แผนการสอน ตั งแต่ 80% ขึ นไป ใน
หัวข้อรับผิดชอบสอน 

•  มีส่วนร่วมในการบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานวิจัย หรืองานบริการ
วิชาการ หรืองานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
(ส าหรับ ป.ตรี) หรือ มีการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยใช้การศึกษาหรือการวิจัย 
(ส าหรับ ปวส.) 

•  มีการทวนสอบการสอนในรายวิชา
รับผิดชอบ ตั งแต่ 80% ขึ นไป 

• มีผลการนิเทศการสอน อย่างน้อย 1 
ครั ง และปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนตามผลการนิเทศ 

• มีการจัดท า มคอ. 5 หรือ 6 เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 
100% ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

•  มีการจัดท า มคอ. 3 หรือ 4 และ 
Test Blueprint เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีการพัฒนา/ปรับปรุง
สอดคล้องกับ มคอ. 5 หรือ 6 หรือ
ผลการประเมินอ่ืน ๆ ผ่านการ
วิพากษ์ และแก้ไขตามผลการ
วิพากษ์ เท่ากับ 100% ในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ (โดยเทคนิควธิีการ
สอนที่หลากหลายและบูรณาการ
ด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา ส าหรับ ปวส.) 

•  มีการจัดท าแผนการสอนรายบท 
สอดคล้องกับ มคอ. 3 และ 4 ผ่าน
การวิพากษ์ และแก้ไขตามผลการ
วิพากษ์ เท่ากับ 100% ในหัวข้อที่
รับผิดชอบสอน 

• มีการจัดท าบันทึกการสอนในหัวข้อ
รับผิดชอบสอน สอดคล้องกับ
แผนการสอน เท่ากับ 100% ใน
หัวข้อรับผิดชอบสอน 

•  มีส่วนร่วมในการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานวิจัย หรืองาน
บริการวิชาการ หรืองานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 
เรื่อง (ส าหรับ ป.ตรี) หรือ มีการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาโดยใช้การศึกษาหรือ
การวิจัย (ส าหรับ ปวส.) 

•  มีการทวนสอบการสอนในรายวิชา
รับผิดชอบ 100% 

• มีผลการนิเทศการสอน อย่างน้อย 
1 ครั ง และปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนตามผลการนิเทศ 
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ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
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รวม 
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1.2 ภาระงานด้าน
การสอน : 
ประสิทธิผลการวัด
และประเมินผล 
(8%) 

  รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
จัดท าผังรายวิชา  (Course 
blueprint) และมีการสร้าง
แบบทดสอบ โดยยึดตามผัง 
การออกข้อสอบ  (Test 
blueprint) ต่ ากว่า 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ต่ ากว่า 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
แบบทดสอบภายหลังการ
วิพากษ์  ต่ ากว่า 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ 
ต่ ากว่า 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิพากษ์เกรด ต่ ากว่า 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการส่ง
เกรด ที่คณะกรรมการ
หลักสูตรภายใน 2 สัปดาห์
หลังสอบ ต่ ากว่า 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการส่ง
เกรด ที่ฝ่ายทะเบียนฯ ภายใน 
4 สัปดาห์หลังสอบ ต่ ากว่า 
40% 

 มีการน าผลจากการวัดผลและ
การประเมินผลเป็นข้อมูลใน
การแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนของ
วิชาที่รับผิดชอบ ต่ ากว่า 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
จัดท าผังรายวิชา  (Course 
blueprint) และมีการสร้าง
แบบทดสอบ โดยยึดตามผัง 
การออกข้อสอบ  (Test 
blueprint) ตั งแต่ 40% ขึ น
ไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ตั งแต่ 40% 
ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
แบบทดสอบภายหลังการ
วิพากษ์  ตั งแต่ 40% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ 
ตั งแต่ 40% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิพากษ์เกรด ตั งแต่ 40% ขึ น
ไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการส่ง
เกรด ที่คณะกรรมการ
หลักสูตรภายใน 2 สัปดาห์
หลังสอบ ตั งแต่ 40% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการส่ง
เกรด ที่ฝ่ายทะเบียนฯ ภายใน 
4 สัปดาห์หลังสอบ ตั งแต่ 
40% ขึ นไป 

 มีการน าผลจากการวัดผลและ
การประเมินผลเป็นข้อมูลใน
การแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนของ
วิชาที่รับผิดชอบ ตั งแต่ 40% 
ขึ นไป 

 ควบคุมการด าเนินการสอบ
ของนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 
ครั งต่อภาคการศึกษา 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการจัดท าผัง
รายวิชา  (Course blueprint) และ
มีการสร้างแบบทดสอบ โดยยึดตาม
ผัง การออกข้อสอบ  (Test 
blueprint) ตั งแต่ 60% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ์
ข้อสอบ ตั งแต่ 60% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการปรับปรุง
และพัฒนาแบบทดสอบภายหลังการ
วิพากษ์  ตั งแต่ 60% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิเคราะห์
คุณภาพของข้อสอบ ตั งแต่ 60% ขึ น
ไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ์
เกรด ตั งแต่ 60% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการส่งเกรด 
ที่คณะกรรมการหลักสูตรภายใน 2 
สัปดาห์หลังสอบ ตั งแต่ 60% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการส่งเกรด 
ที่ฝ่ายทะเบียนฯ ภายใน 4 สัปดาห์
หลังสอบ ตั งแต่ 60% ขึ นไป 

 มีการน าผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ของวิชาที่รับผิดชอบ ตั งแต่ 60% 
ขึ นไป 

 ควบคุมการด าเนินการสอบของ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ครั งต่อภาค
การศึกษา 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการจัดท าผัง
รายวิชา  (Course blueprint) และ
มีการสร้างแบบทดสอบ โดยยึดตาม
ผัง การออกข้อสอบ  (Test 
blueprint) ตั งแต่ 80% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ์
ขอ้สอบ ตั งแต่ 80% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการปรับปรุง
และพัฒนาแบบทดสอบภายหลังการ
วิพากษ์  ตั งแต่ 80% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิเคราะห์
คุณภาพของข้อสอบ ตั งแต่ 80% ขึ น
ไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ์
เกรด ตั งแต่ 80% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการส่งเกรด 
ที่คณะกรรมการหลักสูตรภายใน 2 
สัปดาห์หลังสอบ ตั งแต่ 80% ขึ นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการส่งเกรด 
ที่ฝ่ายทะเบียนฯ ภายใน 4 สัปดาห์
หลังสอบ ตั งแต่ 80% ขึ นไป 

 มีการน าผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ของวิชาที่รับผิดชอบ ตั งแต่ 80% 
ขึ นไป 

 ควบคุมการด าเนินการสอบของ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ครั งต่อภาค
การศึกษา 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการจัดท า
ผังรายวิชา  (Course blueprint) 
และมีการสร้างแบบทดสอบ โดย
ยึดตามผัง การออกข้อสอบ  
(Test blueprint) เท่ากับ 100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ์
ข้อสอบ เท่ากับ 100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบ
ภายหลังการวิพากษ์  เท่ากับ 
100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ 
เท่ากับ 100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ์
เกรด เท่ากับ 100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการส่ง
เกรด ที่คณะกรรมการหลักสูตร
ภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบ เท่ากับ 
100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการส่ง
เกรด ที่ฝ่ายทะเบียนฯ ภายใน 4 
สัปดาห์หลังสอบ เท่ากับ 100% 

 มีการน าผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนของวิชาที่รับผิดชอบ เท่ากับ 
100% 

 ควบคุมการด าเนินการสอบของ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 ครั งต่อ
ภาคการศึกษา 
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2. ภาระงานด้านการวิจัย (14%) 

2.1 เงินทุน
สนับสนุนจาก
ภายนอก สบช. 
(4%) 

ไม่ม ี     มี 4   

2.2 ภาระงานด้าน
การวิจัย : วิจัย
ฉบับสมบรูณ์ 
(10%) 
 
 
 
หรือ 

  ผ่านการน าเสนอ
โครงร่างวิจัย  
 มีการปรับแกโ้ครง

ร่างวิจัยตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิจัย 

 ผ่านการน าเสนอ
โครงร่างวิจัย  
 อยู่ระหว่างการ

อนุมัติจริยธรรมวิจัย 
 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการวิจยัตั งแต่
บทที ่1 - 3 (ไฟล์
งานวิจัย) 

 ผ่านการน าเสนอโครง
ร่างวิจัย  
 ผ่านการอนุมตัิ

จริยธรรมวิจัย 
 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการวิจยัตั งแต่บท
ที ่1 - 4 (ไฟล์งานวิจัย) 

 ผ่านการน าเสนอโครง
ร่างวิจัย  
 ผ่านการอนุมตัิ

จริยธรรมวิจัย  
 ด าเนินการวิจัยตั งแต่

บทที ่1 - 5 

 ผ่านการน าเสนอโครง
ร่างวิจัย  
 ผ่านการอนุมตัิ

จริยธรรมวิจัย  
 ด าเนินการวิจัยตั งแต่

บทที ่1 - 5 
 ม ีManuscript 
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2.3 ภาระงานด้าน
การวิจัย : 
บทความวิจัย/
วิชาการ และ
หนังสือหรือต ารา 
(10%) 

ไม่มีหลักฐาน
ผลงานทาง
วิชาการ 
สอดคล้อง
ตามภาระงาน
ด้านการวิจัย 
ตามเกณฑ์
ประกนั
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 

     มีหลักฐานผลงานทาง
วิชาการ สอดคล้องตาม
ภาระงานด้านการวิจยั 
ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น  
การตีพิมพ์, หนังสือ
ตอบรับ เป็นต้น 
 



 

 

ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น  าหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได ้

(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

3. ภาระงานด้านการบริการวิชาการ (10%) 

งานบริการวิชาการ 
(10%) 

  มีค าสั่งแต่งตั ง 
 มีส่วนร่วม/เข้า

ประชุม น้อยกว่า 40% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และก าหนดตัวชี วัด 

 มีค าสั่งแต่งตั ง 
 มีส่วนร่วม/เข้าประชุมไม่

น้อยกว่า 40% 
 มีแผนงาน/โครงการ และ

ก าหนดตัวชี วัด 

 มีค าสั่งแต่งตั ง 
 มีส่วนร่วม/เข้า

ประชุมไม่น้อยกว่า 
60% 
 มีแผนงาน/

โครงการ และ
ก าหนดตัวชี วัด 
 มีรายงานสรุปผล

การด าเนินการและ
ประเมินความส าเร็จ
ของตัวชี วัด 

 มีค าสั่งแต่งตั ง 
 มีส่วนร่วม/เข้าประชุมไม่

น้อยกว่า70% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และก าหนดตัวชี วัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ด าเนินการและประเมิน
ความส าเร็จของตัวชี วัด 

 มีค าสั่งแต่งตั ง 
 มีส่วนร่วม/เข้าประชุม

ไม่น้อยกว่า80% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และก าหนดตัวชี วัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ด าเนินการและประเมิน
ความส าเร็จของตัวชี วัด 
 มีการน าผลการสรุปไป

ปรับปรุงหรือพัฒนางาน
บริการวิชาการ 
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4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
---------- ไม่ประเมินคณุภาพ  ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ---------- 



 

 

ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น  าหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได ้

(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

5. ภาระงานด้านอ่ืน ๆ (9%) 

ด้านอื่น ๆ (9%) : 
งานตามภาระงาน
ด้านที ่5 

  มีค าสั่งแต่งตั ง/
หนังสือเชิญ/
หนังสือขออนุญาต
ไปราชการทีไ่ดร้ับ
การอนุมัต ิ
 มีส่วนร่วม/เข้า

ประชุม น้อยกว่า 
40% 
 มีแผนงาน/

โครงการ และ
ก าหนดตัวชี วัด 

 มีค าสั่งแต่งตั ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือ
ขออนุญาตไป
ราชการที่ได้รับการ
อนุมัต ิ
 มีส่วนร่วม/เข้า

ประชุมไม่น้อยกว่า 
40% 
 มีแผนงาน/

โครงการ และ
ก าหนดตัวชี วัด 

 มีค าสั่งแต่งตั ง/หนังสือ
เชิญ/หนังสือขออนุญาต
ไปราชการทีไ่ดร้ับการ
อนุมัต ิ
 มีส่วนร่วม/เข้าประชุม

ไม่น้อยกว่า 60% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และก าหนดตัวชี วัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ด าเนินการและประเมิน
ความส าเร็จของตัวชี วัด 

 มีค าสั่งแต่งตั ง/หนังสือ
เชิญ/หนังสือขออนุญาต
ไปราชการทีไ่ดร้ับการ
อนุมัต ิ
 มีส่วนร่วม/เข้าประชุม

ไม่น้อยกว่า 70% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และก าหนดตัวชี วัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ด าเนินการและประเมิน
ความส าเร็จของตัวชี วัด 

 มีค าสั่งแต่งตั ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอ
อนุญาตไปราชการที่
ได้รับการอนุมัต ิ
 มีส่วนร่วม/เข้าประชุม

ไม่น้อยกว่า 80% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และก าหนดตัวชี วัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ด าเนินการและประเมิน
ความส าเร็จของตัวชี วัด 
 มีการน าผลการสรุป

ไปปรับปรุงหรือพัฒนา
งานท่ีรับผิดชอบ 
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รวมคะแนนประเมนิเชิงคุณภาพ (50)  

รวมคะแนนประเมนิผลสัมฤทธิข์องงาน (คะแนนเชิงปริมาณ+คะแนนเชิงคุณภาพ)  (100)  

 
 
 
 
 


