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    1.1 การสอน (20 คะแนน)  (กองบริการการศึกษา)

          1.1.1 สอนไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา และไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์  (15 คะแนน)

          1.1.2 สอนไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา และไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (กรณีสอนไม่ครบตามเกณฑ์) (9 คะแนน)

          1.1.3 ผลการประเมินของนักศึกษา (5 คะแนน)

    1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว โดยใช้ Moodle (11 คะแนน)  (กองบริการการศึกษา)

          1.2.1 มคอ.3 หรือ มคอ.4 และแผนการจัดการเรียนการสอน SSRU Next ทุกรายวิชาท่ีสอน  (3 คะแนน)

          1.2.2 การจัดการเน้ือหาและส่ือการเรียนการสอน (3 คะแนน)

          1.2.3 เอกสารประกอบการสอน/ ต ารา/ หนังสือ เป็นต้น (3 คะแนน)

          1.2.4 การพัฒนาตนเอง   (2 คะแนน) 

    1.3 ผลงานทางวิชาการ (4 คะแนน)  (กองบริหารงานบุคคล)

          1.3.1 มีต าแหน่งผลงานทางวิชาการ  (4 คะแนน)

          1.3.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (4 คะแนน) 

          1.3.3 อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 6 ปี (2 คะแนน)

0.0

1. ด้านการเรียนการสอน (35 คะแนน)

  รวม 1.ด้านการเรียนการสอน (35 คะแนน) 

                           แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2565
สังกัด.....................................................................................     รอบการประเมินประจ าปี ............. คร้ังท่ี 1......... คร้ังท่ี 2.........
ช่ือผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................      ลงนาม ...................................................................
ช่ือผู้บังคับบัญชา/ ผู้ประเมิน  ....................................................................      ลงนาม ..................................................................
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แบบ ปม.1
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    2.1 แหล่งทุนวิจัย (13 คะแนน)

          2.1.1 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย 1 เร่ือง (ทุนรายได้/สวพ./เงินคณะ)  (7 คะแนน)

          2.1.2 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย เร่ืองท่ี 2 (ทุนรายได้/สวพ./เงินคณะ) (9 คะแนน)

          2.1.3 แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน (PMU/หน่วยงานภาครัฐ) (13คะแนน)

          2.1.4 แหล่งทุนงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ/ต่างประเทศ (13 คะแนน) 

    2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย (20 คะแนน)

          2.2.1 การเผยแพร่น าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระดับชาติ (5 คะแนน)

          2.2.2 การเผยแพร่น าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ (10 คะแนน)

          2.2.3 การเผยแพร่น าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ เร่ืองท่ี 2  (12 คะแนน)

          2.2.4 วารสารตีพิมพ์ระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (16 คะแนน)

          2.2.5 วารสารตีพิมพ์ระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI  กลุ่ม 1 (18 คะแนน)

          2.2.6 วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐาน SJR ,ISI และ Scopus (20 คะแนน)

          2.2.7 ได้หนังสือตอบรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ/ได้ย่ืนจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

                  จ านวน 1 ค าขอข้ึนไป   (5 คะแนน)

          2.2.8 ได้รับอนุสิทธิบัตร จ านวนอย่างน้อย 1 ผลงาน            (15 คะแนน)

          2.2.9 ได้รับสิทธิบัตร จ านวนอย่างน้อย 1 ผลงาน                (20 คะแนน)

          2.2.10 งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวัลและเผยแพร่ ระดับชาติ จ านวนอย่างน้อย 1 ผลงาน  (16 คะแนน)

          2.2.11 งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวัลและเผยแพร่  ระดับชาติ จ านวน 2 ผลงานข้ึนไป 

                     (18 คะแนน)

2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (33 คะแนน)   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)



1 2 3 4 5

 ตัวช้ีวัดผลงาน มี ไม่มี

คะแนนระดับค่า

เป้าหมาย (ก) คะแนน 

(ก)

น้ าหนัก

 (ข)

ร้อยละ

คะแนน(ค)=

(ก×ข)

          2.2.12 งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวัลและเผยแพร่  ระดับนานาชาติ  จ านวนอย่างน้อย 

                     1 ผลงาน (20 คะแนน)

          2.2.13 งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาท่ีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) ท่ีข้ึนทะเบียน

                    การค้า 1 ราย (20 คะแนน)

0.0

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (12 คะแนน)

    3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (7 คะแนน)   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

         3.1.1 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ สังคม @ 1 คะแนน (ไม่เกิน 4 คร้ังต่อปีงบประมาณ) (3 คะแนน)

         3.1.2 รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากสถาบันวิจัย/ คณะ/ วิทยาลัย (ผู้ร่วมโครงการ) (5 คะแนน)

         3.1.3 รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากสถาบันวิจัย/ คณะ/ วิทยาลัย (หัวหน้าโครงการ) (6 คะแนน)

         3.1.4 รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดหารายได้ไม่รวมการจัดการเรียนการสอน) (7 
    3.2 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5 คะแนน) 

         การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะ 

             3.2.1 โครงการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร  (2 คร้ัง/ปี) (บังคับ)

             3.2.2 พิธีบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประการถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ  (1 คร้ัง/ปี) (บังคับ)

             3.2.3 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

             3.2.4 พิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 6

             3.2.5 พิธีท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่

             3.2.6 พิธีบ าเพ็ญกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวงลพบุรีราเมศร์

             3.2.7 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

             3.2.8 โครงการธรรมศึกษาภาคฤดูร้อน

  รวม 2.ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ (33 คะแนน)
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             3.2.9 พิธีบ าเพ็ญกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันทิวงคตถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

             3.2.10 พิธีบ าเพ็ญกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันส้ินพระชนม์พระวิมาดาเธอฯ

             3.2.11 โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา

             3.2.12 พิธีแสดงมุทิตาจิตเน่ืองในงานเกษียณอายุราชการ “รัตนมณีศรีสุนันทา”

             3.2.13 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวฯ

             3.2.14 โครงการกิจกรรมวันครู

             3.2.15 โครงการกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

             3.2.16 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์

             3.2.17 โครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม

             3.2.18 โครงการวันบ าเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล

             3.2.19 โครงการแสงธรรมน าชีวิต

             3.2.20 โครงการเทศน์มหาชาติ

             3.2.21 โครงการประเพณีสงกรานต์คณะวิทยาการจัดการ

             3.2.22 โครงการลอยกระทงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

             3.2.23 โครงการจริยธรรมบ าเพ็ญประโยชน์

             3.2.24 โครงการท าบุญคณะศิลปกรรมศาสตร์

             3.2.25 โครงการไหว้ครูสาขาวิชา

             3.2.26 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเน่ืองในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

             3.2.27 โครงการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี 

             3.2.28 โครงการ KM show & share ประจ าปี

             3.2.29 โครงการไหว้ครู (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ)
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             3.2.30 โครงการลอยกระทงอนุรักษ์ประเพณีและส่ิงแวดล้อม (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.31 โครงการสนับสนุนวันสุนันทาร าลึก (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ)

                3.2.32 โครงการสาธารณสุขรวมใจต้านภัยเอดส์ เน่ืองในวันเอดส์โลก (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.33 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.34 โครงการท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ไทย (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.35 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.36 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์เน่ืองในวันงดสูบบุหร่ีโลก (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.37 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.38 โครงการวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.39 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.40 พิธีท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.41 โครงการธรรมะในชีวิตการท างาน (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.42 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.43 โครงการท าบุญวิทยาลัยนานาชาติ (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.44 โครงการไหว้ครู (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.45 โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษา (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.46 พิธีท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ  เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.47 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (เพ่ิมใหม่ :วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 

เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.48 โครงการ “แสงธรรมน าชีวิต” (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ)
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             3.2.49 โครงการแข่งขันกีฬาโลจิสติกส์สัมพันธ์ (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.50 โครงการกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.51 โครงการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สืบสานประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านวัน สงกรานต์ (เพ่ิมใหม่ : 

วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.52 โครงการท าบุญวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ)

             3.2.53 โครงการไหว้ครูสาขา (เพ่ิมใหม่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นเจ้าภาพ)  -  -

0.0

4. สมรรถนะตามหน้าท่ีของคณาจารย์ (20 คะแนน)  -  -

    4.1 สมรรถะหลัก (5 คะแนน)  -  -

         4.1.1 การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  (1คะแนน)  -  -

         4.1.2 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  (1คะแนน)  -  -

         4.1.3 การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม   (1คะแนน)  -  -

         4.1.4 การท างานเป็นทีม  (1คะแนน)  -  -

         4.1.5 การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ  (1คะแนน)  -  -

    4.2 สมรรถนะรอง (5 คะแนน)  -  -

         4.2.1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง (1คะแนน)   -  -

         4.2.2 การค้นคว้าหาข้อมูล (1คะแนน)   -  -

         4.2.3 ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (1คะแนน)  -  -

         4.2.4 ความเข้าใจผู้อ่ืน  (1คะแนน)  -  -

         4.2.5 การมองภาพองค์รวม  (1คะแนน)  -  -

   4.3 การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ (10 คะแนน)  - 10

  รวม 3.ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (12 คะแนน) 



1 2 3 4 5

 ตัวช้ีวัดผลงาน มี ไม่มี

คะแนนระดับค่า

เป้าหมาย (ก) คะแนน 

(ก)

น้ าหนัก

 (ข)

ร้อยละ

คะแนน(ค)=

(ก×ข)

0.0

0.0

5. การท าผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม  (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน) (10 คะแนน) 

0.0

                                                                  ต้ังแต่ 80 คะแนน ข้ึนไป ถึง  89 คะแนน            ระดับดีมาก

รวม 4.สมรรถนะตามหน้าท่ีของคณาจารย์ (20 คะแนน)

                                                                  ต้ังแต่ 60 คะแนน ข้ึนไป ถึง  69 คะแนน            ระดับพอใช้

                                                                  ต่ ากว่า 60 คะแนน                                        ควรปรับปรุง

 รวม ผลการประเมินท้ังหมด 4 ด้าน (100คะแนน)

 รวม ผลการประเมินท้ังหมด 5  (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน) (100 คะแนน)

ระดับเกณฑ์และการแปลความความของคะแนน

                                                                  ต้ังแต่ 90 คะแนน ข้ึนไป ถึง  100 คะแนน          ระดับดีเด่น

                                                                  ต้ังแต่ 70 คะแนน ข้ึนไป ถึง  79 คะแนน            ระดับดี


