ตัวอย่างหลักฐานสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กิจกรรม/ ระดับการ
รายละเอียดการประเมิน
หลักฐาน
งาน
ประเมิน
ด้านการสอน
1
มีภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ตารางสอนจากระบบทะเบียน (ภาพที่ 1)
2
ส่ง มคอ.3 มคอ. 5 และค่าระดับคะแนน  มคอ.3 มคอ. 5 จากระบบทะเบียน ซึ่งระบุวันที่
ตรงเวลา
ดาเนินการ (ภาพที่ 2)
3
การพัฒนาสื่อการสอนทุกหัวข้อ
 กรณี เป็นรายวิชาที่เปิดสอนครั้งแรก ให้แสดง
หลักฐานการพัฒนาสื่อสารการสอนทุกหัว
 กรณี เป็นรายวิชาเดิมที่เคยเปิดสอน ให้แสดงตัวอย่าง
เปรียบเทียบสื่อการสอนเฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุงให้
ชัดเจน (เก่า-ใหม่)
4
การพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือ
 รายละเอียดการฝึกอบรมของบุคลากรที่พิมพ์จาก
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระบบ hr-online rmutt (ภาพที่ 3)
(https://hr.rmutt.ac.th/hrms/Main/Home.aspx)
 กรณีไปอบรมแล้วยังไม่ได้รายงานให้คณะฯ ทราบ ให้
กรอกแบบข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานผลการไป
ฝึกอบรมและการนาไปใช้ประโยชน์และส่งให้งาน
บุคลากรบันทึกข้อมูลเข้าระบบ hr-online rmutt
5
- การใช้บทเรียนออนไลน์ (E-learning)  หน้าระบบ E-learning ทีแ่ สดงว่ามีการใช้ระบบครบ
ทั้งรายวิชา โดยอาจปริ้นส่วนที่เป็นสารบัญ หรือหัวข้อ
ทุกหัวข้อ หรือรายสัปดาห์ 15 สัปดาห์ ให้ครบถ้วน
(ไม่ต้องปริ้นรายละเอียดเนื้อหา)
 สามารถใช้ได้ทุกระบบ เช่น Moodle, Edmodo,
Google Classroom ฯลฯ
- จัดการเรียนการสอนโดย RMUTT
 บรรยายสรุปลักษณะการจัดการเรียนการสอนย่าง
Model
ชัดเจน
 มคอ. 3 ที่มีการระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
 บรรยายสรุปลักษณะการบูรณาการย่างชัดเจน
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/ทานุบารุง  มคอ. 3 ที่มีการระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้
ศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรม/ ระดับการ
รายละเอียดการประเมิน
งาน
ประเมิน
ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
งานวิจัย
1
ที่ปรึกษา Senior project
2

3,4,5

ผลงาน
วิชาการ

1
2

3

4

5

หลักฐาน

 หนังสือแต่งตั้งจากสาขาวิชา หรือหลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา Senior project
นาเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ  ผลงานตีพิมพ์เรื่องเต็ม (Full paper)
ระดับชาติ/นานาชาติ
 หลักฐานแสดงชื่องานประชุมวิชาการ หรือการเข้า
ร่วมงาน
 หลักฐานการแบ่งสัดส่วนงาน ไม่น้อยกว่า 35%
 การตีพิมพ์บทความในฐาน TCI,
 ผลงานตีพิมพ์เรื่องเต็ม (Full paper) ที่ได้รับการ
SCOPUS, ISI
เผยแพร่แล้ว
 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 หลักฐานแสดงระดับผลงานตีพิมพ์ (TCI, SCOPUS)
 หลักฐานการแบ่งสัดส่วนงาน ไม่น้อยกว่า 35%
ไม่มีเอกสารประกอบการสอน
 หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอน/หนังสือ/ตาราที่เกี่ยววิชาชีพหรือ
รายวิชาที่สอน
มีเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/
 หน้าปกและสารบัญของเอกสาร
ตาราที่เกี่ยววิชาชีพหรือรายวิชาที่สอน  บันทึกข้อความรายงานการจัดทาเอกสาร
โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย 50% และ
ประกอบการสอน/หนังสือ/ตารา เสนอต่อคณบดี โดย
เสนอต่อคณบดีแล้ว
ระบุรายละเลียดความก้าวหน้าในการจัดทาอย่างน้อย
50%
มีหนังสือ/ตาราที่เกี่ยววิชาชีพหรือ
 หน้าปกและสารบัญของเอกสาร
รายวิชาที่สอน โดยมีรายละเอียด
 บันทึกข้อความการขอส่งเอกสารเพื่อขอกาหนด
ครบถ้วนและเสนอต่อหน่วยงานแล้ว
ตาแหน่งทางวิชาการ
มีหนังสือ/ตาราที่เกี่ยววิชาชีพที่ผ่านการ  หน้าปกและสารบัญของเอกสาร
ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่ออยู่  หลักฐานการตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูล สกอ.
ในฐานข้อมูล สกอ.
ผ่านการประเมินการขอตาแหน่งทาง
 หน้าปกและสารบัญของเอกสารที่ใช้ขอกาหนด
วิชาการโดยใช้หนังสือหรือตารา
ตาแหน่งทางวิชาการ และผ่านการประเมินตาแหน่ง
ทางวิการ
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรม/ ระดับการ
รายละเอียดการประเมิน
งาน
ประเมิน
งานบริการวิชาการ
1
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ น้อยกว่า 2 ครั้ง
2
- เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
- วิทยากรกิจรรม/โครงการบริการ
วิชาการภายใน/ภายนอกหน่วยงาน
- อาจารย์พิเศษ
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ หรือกรรมการวิชาชีพ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ให้กับหน่วยงานภายนอก
3
งานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าแก่ชุมชน
4
5

หลักฐาน
 หลักฐานการเข้าร่วม (ใบลงชื่อ/ภาพกิจกรรม)
 หลักฐานการเข้าร่วม (ใบลงชื่อ/ภาพกิจกรรม)
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 หนังสือเชิญ

 หนังสือรับรองการนางานบริการวิชาการ/งานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่นาไปใช้ โดยเรียนเสนอ
ต่อคณบดี
งานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้แก่  หลักฐานแสดงการเกิดรายได้ต่อคณะฯ/มหาวิทยาลัย
คณะ
จากงานบริการวิชาการ
หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์ ได้รับ
 หลักฐานรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ พร้อมคาอธิบาย
รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

การเข้าร่วมกิจกรรม หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1-5
เข้าร่วม/กากับดูแลนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา

ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งหรือเข้าร่วมงาน
อื่นๆ
การจัดหารายได้จากภายนอก

 ภาพถ่ายพร้อมคาอธิบายกิจกรรม/ใบเซ็นชื่อ/คาสั่ง
แต่งตั้งกรรมการ ฯลฯ
 ตัวย่างกิจกรรม เช่น งานวันขึ้นปีใหม่/งานมุทิตาจิต/
งานสงกรานต์/วันพ่อแห่งชาติ/วันแม่แห่งชาติ/งาน
บายศรีสู่ขวัญ/งานมอบไทด์-ตุ้งติ้ง/งานบายเนียร์/งาน
ศิษย์เก่า/งานกีฬาสี/งาน Science Game/กีฬาบัวน้า
เงิน ฯลฯ
 ภาพถ่ายพร้อมคาอธิบายกิจกรรม/ใบเซ็นชื่อ/คาสั่ง
แต่งตั้งกรรมการ ฯลฯ
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กิจกรรม/ ระดับการ
รายละเอียดการประเมิน
หลักฐาน
งาน
ประเมิน
1-5
การจัดหารายได้จากหน่วยงานภายนอก  หลักฐานแสดงรายได้จากภายนอก เช่น สัญญารับทุน
วิจัย/บริการวิชาการ ใบเสร็จรับเงิน/ใบโอนเงินเข้า
บัญชีคณะ/มหาวิทยาลัย ฯลฯ
 หลักฐานการแบ่งสัดส่วนรายได้ (กรณีผู้ร่วม
ดาเนินงานมากกว่า 1 คน หรือร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก)
หมายเหตุ
 เอกสารนี้เป็นเพียงการแนะนาแนวทางในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินฯ จากคณะ
กรรมการฯ เท่านั้น ผลการประเมินอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ เท่านั้น
 หลักฐานอาจจะแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นได้ โดยสามารถแสดงหลักฐานอื่น ๆ ที่สามารถอธิบายการ
ปฏิบัติงานในด้านนั้น ๆ ได้ และกรรมการประเมินผลสามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 1 ตารางสอนจากระบบทะเบียน
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ภาพที่ 2 มคอ.3 มคอ. 5 จากระบบทะเบียน

ภาพที่ 3 รายละเอียดการฝึกอบรมของบุคลากรที่พิมพ์จากระบบ hr-online rmutt
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