
 
แบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการของขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ สายวิชาการ 

 
 

  1 
   

 
 
 

แบบประเมินผลสมัฤทธิ์ของงาน สายวิชาการ 
ปงบประมาณ........................ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
รอบการประเมิน  รอบท่ี  1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป) 
   รอบท่ี  2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) 
ชือ่ผูรับการประเมิน................................................................................................................................... 
ตําแหนง..................................................................................................................................................... 
สังกัด.......................................................................................................................................................... 
ชือ่ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน......................................................................ตําแหนง................................... 

ตัวชี้วัดผลงาน 

ระดับคาเปาหมาย 

คาคะแนนที่
ได (ก) 

น้ําหนัก 
(ความสําคัญ
/ความยาก

งายของงาน) 
(ข) 

คาคะแนนรวม  
(ค = ก x ข) 1 2 3 4 5 

1.ภาระงาน          
2.ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอน 
        

3.ผลงานวิจัย          
4.ผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับผิดชอบ         
5.ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
        

6.โครงการ/งาน ที่รับผิดชอบ         
ผลรวม (ข) = 100% (ค) = 

แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตน เปนคะแนนการประเมินท่ีมีฐานคะแนนเต็ม 100  

หมายเหตุ  :   
 

 เม่ือคํานวณคาคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานไดแลว แปลงคะแนนดังกลาวอีกครั้งใหมีฐาน
คะแนน 70 คะแนน แลวจึงนําคาคะแนนดังกลาว ไปบันทึกลงในแบบฟอรม ปว.5  ในสวน สรุปผลการ
ประเมิน องคประกอบท่ี  1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ท้ังนี้จะตองระบุขอมูลในแบบประเมินดังกลาวใหครบถวนและสมบูรณเพ่ือการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปว. 1 

ผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนัก 

 จํานวนระดับคาเปาหมาย (=5) 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน =  
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ผูประเมินและผูรับประเมินไดตกลงรวมกันและเห็นพองกันแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  
(ลงนามเม่ือจัดทําขอตกลง) 
 
ลายมือชื่อ........................................................................................(ผูรับการประเมิน) 
                   วันท่ี..................เดือน...................พ.ศ................ 
 
ลายมือชื่อ........................................................................................(ผูประเมิน) 
                   วันท่ี..................เดือน...................พ.ศ................ 

ความเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน (ระบุขอมูลเม่ือสิ้นรอบการประเมิน) 
 
 1) จุดเดน และ/หรือ สิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไข 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 2)  ขอเสนอแนะเก่ียวกับวิธีสงเสริมและพัฒนา 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูประเมินและผูรับการประเมินไดเห็นชอบผลการประเมินแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
(ลงนามเม่ือสิ้นรอบการประเมิน) 
 
ลายมือชื่อ........................................................................................(ผูรับการประเมิน) 
                   วันท่ี..................เดือน...................พ.ศ................ 
 
ลายมือชื่อ........................................................................................(ผูประเมิน) 
                   วันท่ี..................เดือน...................พ.ศ................ 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
ปงบประมาณ........................ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
รอบการประเมิน รอบท่ี  1  (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป)   
  รอบท่ี  2  (1 เมษายน – 30 กันยายน) 
ชือ่ผูรับการประเมิน................................................................ตําแหนง...................................................... 
 ลงนาม..................................................... 
ชือ่ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน...................................................ตาํแหนง...................................................... 
 ลงนาม..................................................... 

รายการสมรรถนะ 

ระดับที่คาดหวัง 
คะแนน 

(ก) 
นํ้าหนัก 

(ข) 

คะแนนรวม 
(ค) 

(ก x ข) 

บันทึกการ
ประเมินโดย 
ผูประเมิน  

(ถามี) 
1 2 3 4 5 

1.  การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) 

         

2.  การบริการที่ดี  
     (Service Mind) 

         

3.  การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 
(Expertise) 

         

4.  การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม (Integrity) 

         

5.  การทํางานเปนทีม  (Teamwork)          
รวม (ข)=100% (ค)=  

แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตน เปนคะแนนการประเมินที่มีฐานคะแนนเต็ม 100   

 
หมายเหตุ :  
 
 
 เม่ือคํานวณคาคะแนนสมรรถนะหลักไดแลว แปลงคะแนนดังกลาวอีกครั้งใหมีฐานคะแนน 
20 คะแนน จากนั้น จึงนําคาคะแนนดังกลาว ไปบันทึกลงในแบบฟอรม ปว.4 ในสวนสรุปผลการ
ประเมิน องคประกอบท่ี 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

แบบ ปว.2 

ผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนัก 

 จํานวนระดับคาเปาหมาย (=5) 
   คะแนนสมรรถนะหลัก  = 
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บันทึกเพ่ิมเติมประกอบแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 
รายการสมรรถนะ 
1.สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
2.สมรรถนะดานการบริการท่ีดี 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
3.สมรรถนะดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
4.สมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
5.สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามจรรยาบรรณของบุคลากร สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 
ชือ่ผูรับการประเมิน................................................................................................................................... 
ตําแหนง..................................................................................................................................................... 
สังกัด.......................................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี  2  การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏศรีสะเกษ 4 ดาน  
คําอธิบาย 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 2 หมายถึง พอใช 3 หมายถึง ยอมรับได 4 หมายถึง ดี 5 หมายถึง ดีมาก 

ขอที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
ดานที่ 1 จรรยาบรรณตอตนเอง      

1 มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนเหมาะสมกับวิชาชพี      
2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ กรณีที่วิชาชีพใดมี

จรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไวพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีนั้นดวย 
     

3 มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการทาํงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

     

4 ละเวนการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน เคารพและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ของผูอื่น 

     

ดานที่ 2 จรรยาบรรณตอหนวยงาน      
5 ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ      
6 ปฏิบัติหาทีอ่ยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง

สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการเปนสําคัญ 
     

 
 
 
 
 

แบบ ปว.3 

คําชี้แจง แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ  แบงเปน  2  ตอน  คือ 
 
ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูรับการประเมิน 
ตอนที่  2  ขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4  ดาน 
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ขอที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
7 เปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาในการปฏบิัติหนาที่ใหเปนประโยชนตอทางราชการเปนสําคัญ      
8 ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคาโดยระมัดระวังมใิหเกิดความ

เสียหายหรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญูชนพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
     

ดานที่ 3  จรรยาบรรณตอผูบังคับบญัชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน      
9 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของตน ทัง้ในดานการ

แสดงความคิดเห็น รวมมือและแกปญหารวมกัน 
     

10 ดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาในดานการปฏิบัติงาน ขวญักําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและ
เหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

     

11 ชวยเหลือเกือ้กูลกันในทางที่ชอบ รวมทัง้สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามคัคี รวมแรงรวม
ใจในบรรดาเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อนรวมงาน 

     

12 ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี      
ดานที่ 4  จรรยาบรรณตอผูมาตดิตองานและสังคม      

13 ใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจและใช
กิริยาวาจาที่สุภาพออนโยนประกอบดวยเมตตา 

     

14 ปฏิบัติตนใหเปนที่นาเชื่อถอื ศรัทธาของบุคคลทั่วไป      
15 รักษาเกียรติภูมิของตนและองคกร โดยไมกระทําการใด ๆ ที่เส่ือมเสียตอชือ่เสียงและภาพพจน

ขององคกร 
     

16 ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอนัใด ซ่ึงมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหา
จากผูมาติดตองาน หรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น  

     

รวม  

 ความเห็นของผูประเมิน 
 .............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ......................................ผูประเมิน 
                (.......................................) 
           ตําแหนง.......................................... 
           ................../...................../..................  
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แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สายวชิาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
รอบการประเมิน รอบท่ี  1  (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป)   
  รอบท่ี  2  (1 เมษายน – 30 กันยายน) 
 
สวนท่ี  1  :  ขอมูลของผูรับการประเมิน 
 
ชือ่ผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................... 
ตําแหนง.........................................................ประเภทตําแหนง.................................................................. 
ระดับตําแหนง................................................สังกัด.................................................................................... 
 
ชือ่ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
ตําแหนง...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาท่ี  2/3 
 
 
 
 
 

แบบ ปว.4 

คําชี้แจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มี 5 สวน ประกอบดวย  
สวนที่  1  :  ขอมูลของผูรับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เกีย่วของกับตัวผูรับการประเมิน 
สวนที่  2  :  สรุปผลการประเมนิ ใชเพือ่กรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน องคประกอบดาน 
 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และน้าํหนักของทั้งสององคประกอบในแบบสรุปสวนที่ 2 นี้ ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผล 
 การปฏิบัติราชการรวมดวย 
 -  สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนาํมาจากแบบประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทายแบบ 
    สรุปฉบับนี้  
 -  สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนํามาจากแบบประเมินพฤติกรรม โดยใหแนบทายแบบ 
    สรุปฉบับนี ้
 -  สําหรับคะแนนองคประกอบดานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ใหนํามาจากแบบประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
     โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบบันี ้
สวนที่  3  :  แผนพัฒนาการปฏบิัติราชการรายบุคคล ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
สวนที่  4  :  การรับทราบผลการประเมนิ ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
สวนที่  5  :  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผูบังคับบัญชาเหนอืขึ้นไปกล่ันกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติ 
 ราชการและใหความเห็น 
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สวนท่ี  2  การสรุปผลการประเมิน 
 

องคประกอบการประเมิน คะแนน 
(ก) 

น้ําหนัก 
(ข) 

รวมคะแนน 
(ก)+ (ข) 

องคประกอบท่ี  1  :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (70)    
องคประกอบท่ี  2  :  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ    

สมรรถนะ (20)    
จรรยาบรรณ (10)    

รวม 100%  
 
 ระดับผลการประเมิน 
   ดีเดน 
   ดีมาก 
   ดี 
   พอใช 
   ตองปรับปรุง 
 
สวนท่ี  3  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
 

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ 
ท่ีตองไดรับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ชวงเวลาท่ีตองการพัฒนา 
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สวนท่ี  4  :  การรับทราบผลการประเมิน 
 
ผูประเมิน :  
(   )  ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ 
(   )  ไดแจงผลการประเมินเม่ือวนัท่ี................................................. 

แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบผลการประเมิน 
โดยมี......................................................................เปนพยาน 

ลงชื่อ.........................................................พยาน 
ตําแหนง..................................................... 
วันท่ี.............................................................. 

 
ลงชื่อ.......................................... 
ตําแหนง..................................... 
วันท่ี........................................... 

ผูรับการประเมิน :  
(   )  ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลแลว 

 
ลงชื่อ.......................................... 
ตําแหนง..................................... 
วันท่ี........................................... 

 
สวนท่ี  5  :  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
 
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป :  
(   )  เห็นดวยกับผลการประเมิน 
(   )  มีความเห็นตาง ดังนี้ 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 
 
 
ลงชื่อ.......................................... 
ตําแหนง..................................... 
วันท่ี........................................... 

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง (ถามี) :  
(   )  เห็นดวยกับผลการประเมิน 
(   )  มีความเห็นตาง ดังนี้ 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 
 
 
ลงชื่อ.......................................... 
ตําแหนง..................................... 
วันท่ี........................................... 
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แบบคํานวณภาระงาน สายวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ ................ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 
รอบการประเมิน รอบท่ี  1  (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป)   
  รอบท่ี  2  (1 เมษายน – 30 กันยายน) 
 
ตอนท่ี  1  : ขอมูลเบ้ืองตน 
1. ชือ่......................................................................นามสกุล............................................................... 
2. ตําแหนง............................................................สังกัด..................................................................... 
3. ตําแหนงบริหาร (ถามี).................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี  2  :  ผลงานสายวิชาการ (ไมต่ํากวา 100 ภาระงาน/สัปดาห หรือ 35 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 
1.1 ภาระงานดานงานสอน ระดับ หนวยกิต จํานวน

นักศึกษา 
สัดสวน ภาระ

งาน 
หมายเหตุ 

รายวิชาบรรยาย       
วิชา..............................................       
วิชา..............................................       
วิชา..............................................       

รายวิชาปฏิบัติ       
วิชา..............................................       
วิชา..............................................       
วิชา..............................................       

งานสอนในเวลาราชการท่ีมีคาตอบแทน       
วิชา..............................................       
วิชา..............................................       

รวม   

 
 
 
 
 

แบบ ปว.5 
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1.2 ภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ/ปญหาพิเศษ/การคนควาอิสระ จํานวนนักศึกษา ภาระงาน 
ระดับ...................เร่ือง.............................................................................................ท่ีปรึกษา  หลัก  รวม   
ระดับ...................เร่ือง.............................................................................................ท่ีปรึกษา  หลัก  รวม   
ระดับ...................เร่ือง.............................................................................................ที่ปรึกษา  หลัก  รวม   
ระดับ...................เร่ือง.............................................................................................ท่ีปรึกษา  หลัก  รวม   
ระดับ...................เร่ือง.............................................................................................ท่ีปรึกษา  หลัก  รวม   
ระดับ...................เร่ือง.............................................................................................ท่ีปรึกษา  หลัก  รวม   

รวม   

 
1.3 ภาระงานดานการวิจัย แหลงทุน จํานวนเงิน สัดสวน ภาระงาน หมายเหต ุ
การวิจัยในชั้นเรียน      
เร่ือง....................................................................................... 
............................................................................................... 

     

เร่ือง................................................................................. 
 

     

การวิจยัเชิงสํารวจและงานวิจยัสถาบัน      
เร่ือง....................................................................................... 
............................................................................................... 

     

เร่ือง....................................................................................... 
............................................................................................... 

     

การวิจยัเชิงทดลองหรือพัฒนาองคความรูทั่วไป      
เร่ือง....................................................................................... 
............................................................................................... 

     

เร่ือง....................................................................................... 
............................................................................................... 

     

การวิจยัอื่น ๆ      
เร่ือง....................................................................................... 
............................................................................................... 

     

เร่ือง....................................................................................... 
............................................................................................... 

     

รวม      

 
1.3 ภาระงานดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม จํานวนโครงการ ภาระงาน หมายเหต ุ
การเปนผูจัดการโครงการหรือกิจกรรม   ไมเกิน 4 ภาระงาน 

โครงการ...................................................................................................    
โครงการ...................................................................................................    

รวม   
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1.4 ภาระงานดานการบริการวิชาการ ชั่วโมง/คําสัง่/
โครงการ 

ภาระงาน หมายเหต ุ

การเปนวิทยากร   ไมเกิน 5 ภาระงาน 
เร่ือง..........................................................................................................    
เร่ือง..........................................................................................................    

การเปนกรรมการวิชาการ   ไมเกิน 5 ภาระงาน 
เร่ือง..........................................................................................................    
เร่ือง..........................................................................................................    

การเปนผูจัดฝกอบรม   ไมเกิน 5 ภาระงาน 
เร่ือง..........................................................................................................    
เร่ือง..........................................................................................................    

งานบริการวิชาการอื่น   ไมเกิน 5 ภาระงาน 
เร่ือง..........................................................................................................    
เร่ือง..........................................................................................................    

รวม   

 
1.5 ภาระงานดานการปรบัปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี สัดสวน ภาระงาน หมายเหต ุ
เอกสารประกอบการสอน ตํารา ฯลฯ   ไมเกิน 2 ภาคการศึกษา 

เร่ือง.......................................................................................................... 
ช่ือวิชา...................................................................................................... 

  

เร่ือง.......................................................................................................... 
ช่ือวิชา...................................................................................................... 

  

ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน ตํารา ฯลฯ ปรับปรุงมากกวา 1 ใน 3    ไมเกิน 2 ภาคการศึกษา 
เร่ือง.......................................................................................................... 
ช่ือวิชา...................................................................................................... 

  

เร่ือง......................................................................................................... 
ช่ือวิชา...................................................................................................... 

  

การตีพิมพบทความทางวิชาการ    
เร่ือง........................................................................................................   
เร่ือง......................................................................................................   

ส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรมที่ไดรับการจดสิทธิบัตร   ไมเกิน  5 ภาระงาน 
เร่ือง..........................................................................................................   
เร่ือง..........................................................................................................   

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (ระบุ) 
................................................................................................................... 

   

รวม   
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1.7  ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา จํานวน ภาระงาน 
งานที่ปรึกษา   

อาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน............................................................................................   
อาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน............................................................................................   
อาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน............................................................................................   
อาจารยที่ปรึกษาชมรม................................................................................................   
อาจารยที่ปรึกษาชมรม................................................................................................   

งานฝกประสบการณวิชาชีพ ฯลฯ   
อาจารยนิเทศก............................................................................................................   

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา (ระบุ) 
.................................................................................................................................... 

  

รวม  

 
1.8 ภาระงานดานการบรหิาร จํานวน ภาระงาน 
ตําแหนง.............................................................................................................................   
ตําแหนง.............................................................................................................................   

รวม  

 
สรุปภาระงาน 

ภาระงานหลัก ภาระงาน/สัปดาห 
1.1 ภาระงานดานงานสอน  
1.2 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ปญหาพิเศษ/การคนควาอิสระ  
1.3 ภาระงานดานการวิจยั  
1.4 ภาระงานดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  
1.5 ภาระงานดานการบริการวิชาการ  
1.6 ภาระงานดานการปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี  
1.7 ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา  
1.8 ภาระงานดานการบริหาร  

รวมจํานวนภาระงานทั้งหมด  

 

ขอรับรองวาเปนความจริง 
ลงช่ือ……………………………………………………………………… 
(.........................................................................................) 

ผูรับการประเมิน 
............................../.................................../........................ 

ขอรับรองวาเปนความจริง 
ลงช่ือ……………………………………………………………………… 
(.........................................................................................) 

ผูประเมิน 
............................../.................................../........................ 

 


