


                    แบบข้อตกลงและแบบประเมินที่สว่นงานก าหนด  16 % 
บุคลากรต าแหน่งวิชาการ  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
                                                                                  ข้าราชการ                    พนักงานมหาวิทยาลัย                          พนักงานเงินรายได้   
ตอนที่ 1    ประวัติส่วนตัว 
 
1.1 ชื่อผู้รับการประเมิน ………………..………………………………………...…………………………คณะ/หน่วยงาน………………………………………..ภาควิชา…………………................... 

 

1.2  (1)  รอบประเมินส าหรับข้าราชการต้ังแต่   [   ]    คร้ังที่ 1   วันที่   1 สิงหาคม ……...... ถึงวันที่  31 มกราคม   ................ 
 
                                                         [   ]    คร้ังที่ 2   วันที่   1 กุมภาพันธ์. ...........ถึงวันที่  31 กรกฎาคม  ……....... 
 

(2) รอบประเมินส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต่   [   ]     คร้ังที่ 1   วันที่   1 สิงหาคม ………  ถึงวันที่  31 กรกฎาคม   ........ 
                                                           [   ]     คร้ังที่ 2   วันที่   1 กุมภาพันธ์. ...........ถึงวันที่  31 กรกฎาคม  ……....... 
1.3   ต าแหน่งวิชาการ       [  ]  อาจารย์                       [  ]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  [  ]  รองศาสตราจารย์                    [  ]  ศาสตราจารย์    
1.4   ประเภทภาระงาน      
        [  ]   (1)   อายุงานไม่เกิน 5 ปี         
                     [  ]   (1.1)   กลุ่มทั่วไป                          [  ]   (1.2)   เน้นบริการวิชาชีพสุขภาพ 
        [  ]   (2)   อายุงานมากกว่า 5 ปี       
                     [  ]   (2.1)   เน้นการสอน                       [  ]   (2.2)   เน้นการวิจัย        [  ]   (2.3)   เน้นบริการวิชาชีพสุขภาพ           [  ]   (3)   กลุ่มเน้นบริการวิชาการ 
 

 
1.1 ภาระงานตามข้อตกลง  (กรอกเมื่อเริ่มรอบการประเมินในแต่ละครั้ง) 1.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(กรอกเมื่อสิ้นสดุรอบการประเมิน) 

ภาระงาน ร้อยละ 
ที่คณะก าหนด 

สัดส่วน
ร้อยละ 

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลที่ได้ หลักฐานอ้างอิง 

ส่วนที่ 1 การด าเนินงานตามพันธกิจและจุดเน้นของคณะและ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

     

1. ประเด็นดานการเรียนการสอน                                      8.5    
1.1 การวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน 3       
1.2 การน าเทคโนโลยีหรืองานสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน  lMS=2 

Mooc=3 
    

1.3 เป็นที่ปรึกษาโครงงานของนักศึกษาที่ส่งประกวดกับหน่วยงานภายนอก 
คณะ/การน านักศึกษาร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก 

ที่ปรึกษา=1 
ได้รางวัล=2 

    

1.4 การใหบ้ริการวิชาการในการเสริมสร้างสมรรถนะสากลของนักศึกษาเพื่อ
สามารถสอบผ่าน PSU Exit Exam 

คิดตามจ านวน ชม.
เช่นเดียวกับคุมสอบ 

    

1.5 การเข้าสู่ต าแหน่ง PSU TPSF 2     
1.6 มีผลงาน/กระบวนการบูรณาการพันธกิจการสอนหรือการพัฒนานักศึกษาข้าม
สาขา/คณะ/หน่วยงาน 

0.5 ต่อโครงการ     

รวม                                          

ตอนที่ 1   ข้อตกลงภาระงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ผู้รับการประเมิน
กรอก) 
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ภาระงาน ร้อยละ 
ที่คณะก าหนด 

สัดส่วน
ร้อยละ 

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลท่ีได ้ หลักฐานอ้างอิง 

2.ด้านการวิจัย  4.5                                       
2.1 จัดท าและส่ง Proposal โครงการวิจัยเพื่อขอแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 0.5     
2.2 บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings 0.5     
2.3 การตีพิมพ์ผลงานที่ไม่ได้อยู่ในฐาน TCI1 Scopus ISI 1     
2.4 ผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการตีพิมพ์ ส าหรับวารสารที่อยู่ในฐาน ISI, 

Scopus 
2     

2.5 มีผลงาน/กระบวนการบูรณาการพันธกิจการวิจัยข้ามสาขา/คณะ/
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

0.5  
ต่อโครงการ 

    

รวม                                      .......     
3.ด้านบริการวิชาการ  2.5                                       
3.1 จัดท า Proposal โครงการบริการวิชาการเพื่อขอแหล่งทุนภายนอกคณะ  0.5     
3.2 โครงการบริการวิชาการได้รับอนุมัติงบประมาณภายนอกคณะและด าเนินการ

โครงการบริการวิชาการ  
<100,000=1 
100,000 ถงึ 
500,000 =2 
>500,000=3 

    

3.3 มีโครงการบริการวิชาการที่่่ตอบ Roadmap ของคณะ 0.5     
3.4 มีผลงาน/กระบวนการบูรณาการพันธกิจการบริการวิชาการข้ามสาขา/คณะ/

มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
0.5 ต่อ
โครงการ 

    

รวม                                      .......     
4. ภารกิจที่คณะ/ส่วนงานก าหนดอื่น ๆ   1.5                                       
4.1 มีผลงาน/กระบวนการการบูรณาการข้ามพันธกิจ (การเรียนการสอน การวิจัย 

บริการวิชาการและการพัฒนานักศึกษา) 
0.5  

ต่อโครงการ 
    

4.2  ผู้ประสานงานหลัก ที่ก่อให้เกิดการท างานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกใน
รูปแบบ MOU หรือประสานการท าโครงการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 

0.5  
ต่อโครงการ 

    

4.3 มีส่วนร่วมในการเขียน AUN QA 0.5  
ต่อคน ต่อปี 

    

รวม                                      .......     
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ตอนที่ 2   การประเมินด้านความรับผิดชอบในการตรงต่อเวลาตามพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ (คิดเป็น 4% โดยแบ่งเป็นคร่ึงละ 2 % 

 ผลการประเมินตนเอง   
เกณฑ์การประเมิน เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

 
1. การส่งและอัพโหลด มคอ.3/มคอ.4 ในระบบ มคอ. ตามก าหนดเวลา 

    

    หากไม่เข้าแจง้เหตุผล 
3. ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.00-5.00  (ประเมิน 50% โดย
นักศึกษา  เฉลี่ยทุกวิชา) 

    

4. การส่งข้อสอบเพื่อรับการประเมินตามก าหนดเวลา     
5. การส่งเกรดตามก าหนดเวลา    -นับวิชาที่ส่งตรงเวลาตามสัดส่วนจากวิชาทั้งหมด 

-หากเลื่อนด้วยเหตุผลป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือไป
ราชการ 3 วันขึ้นไปหลังจากสอบวิชาสุดท้ายถึงวันส่งเกรด 

6. การส่งสรุปผลการสอนตามเกณฑ์ มคอ.5/มคอ.6 และอัพโหลดในระบบ มคอ. ตาม
ก าหนดเวลา 

    

7. การส่งข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในเวลาที่ก าหนด    -ส่งรอบหน่ึงได้รอบสองด้วย 
8. การส่งรายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในเวลาที่ก าหนด    -ส่งรอบหน่ึงและรอบสอง 
     
     
     

รวม                                     .......     
 
หลักคิด 
 
ค่าน้ าหนักร้อยละ 2 ต่อคร่ึงรอบประเมิน (6 เดือน) 

 
จ านวนข้อที่เป็นไปตามเกณฑ์ x คะแนนเต็ม 
     จ านวนข้อทั้งหมดที่รับการประเมิน 
 

 
 

ได้คะแนน.....................................คะแนน 

 
คิดเป็นคะแนนเต็ม.........................คะแนน 
 

  

 



ประเด็นหลักและประเด็นย่อยของการประเมินโดยคณะ 16%  

 แบ่งคะแนนเป็นส่วน (ส่วนที่ 1 =  12% และสว่นที่ 2= 4%) 

-ให้ อ. Commit ก่อน เพื่อการวางแผนและการประเมิน 

- ให้อาจารย์ commit ภาระงานดังน้ี 

1. ในส่วนที่ 1 อาจารย์สามารถเลือกได้ว่าจะ commit อะไรบ้างโดย Commit ขั้นต่่า 6% ต่อคร่ึงปี จากทั้งหมด 17% ต่อคร่ึงปี 
2. ในส่วนที่ 2 ก่าหนด ให้ทุกคน Commit 2% ต่อคร่ึงปี 
3. รวมทั้ง 2 ส่วน = 8% ต่อคร่ึงปี หรือ 16% ต่อปี 

ส่วนท่ี 1:  การด าเนินงานตามพันธกิจและจุดเน้นของคณะและมหาวิทยาลัย 

ประเด็น % 

 (ที่คณะก าหนด) 

     (   17 % ) 

เอกสารประกอบ หมายเหตุ 

1. ประเด็นด้านการเรียนการสอน 
  

8.5% 
  

  1.1 การวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการสอน  

3% นับที่มีรายงานฉบับสมบูรณ ์ นับ 1 ปีย้อนหลัง 

 1.2 การน่าเทคโนโลยีหรืองานสร้างสรรค์ใหม่ 
ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน  

 
LMSทั่วไป=2% 

MOOC = 3% 

LMS,  
Mooc, 
ฯลฯ 

Facebook ต้องมี
องค์ประกอบครบตาม LMS 
(มี content ครบตามเน้ือหา
รายวิชา) 

ขอให้ระบุใน มคอ.3 และ Crop 
หน้าจอเอกสารแนบประกอบ
รายงาน TOR 

-นับได้สูงสุด 1 วิชาต่อรอบ 

-นับได้เฉพาะวิชาใหม ่

- ปรับปรุงวิชาเดิมนับเป็น 0.5% 
ต่อรายวิชา  

 1.3 เป็นที่ปรึกษาโครงงานของนักศึกษาที่ส่ง
ประกวดกับหน่วยงานภายนอกคณะ/การน่า
นักศึกษาร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก 

เป็นที่ปรึกษา=1% 

ได้รางวัล= 2% 

โครงการ 
 

  1.4 การให้บริการวิชาการในการเสริมสร้าง
สมรรถนะสากลของนักศึกษาเพื่อสามารถสอบ
ผ่าน PSU Exit Exam 

คิดตามจ่านวนชั่วโมง
เช่นเดียวกับชั่วโมงคุม
สอบ 

ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ 
 

1.5 การเข้าสู่ต่าแหน่ง PSU TPSF 2% ได้รับอนุมัติต่าแหน่ง 
 

1.6 มีผลงาน/กระบวนการบูรณาการพันธ
กิจการสอนหรือการพัฒนานักศึกษาข้ามสาขา/
คณะ/หน่วยงานอ่ืน 

0.5% ต่อ โครงการ ผลงานหรือเอกสารที่อธิบาย
ถึงกระบวนการบูรณาการ 

สัดส่วน 25% ขึ้นไปเคลม 

ได้  

สัดส่วน <25% ได้คร่ึงหน่ึง 

2. ด้านการวิจัย  4.5% 
  



2.1 จัดท่าและส่ง Proposal โครงการวิจัยเพื่อ
ขอแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 

0.5% Proposal หลักฐานการส่ง Proposal 

-คิด 1 ปีย้อนหลัง 

-นับได้คร้ังเดียว 

- สัดส่วนเกิน 25% ได้ 0.5 

2.2 บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน 
Proceedings 

0.5% หลักฐานการตีพิมพ์ -คิด 1 ปีย้อนหลังในกรณีงาน
สร้างสรรค์(มีสูจิบัตร 
กระบวนการ จัดแสดงในหอ
ศิลป์ที่มีมาตรฐาน) 

-นับได้คร้ังเดียว 

- สัดส่วนเกิน 25% ได้ 0.5 

2.3 การตีพิมพ์ผลงานที่ไม่ได้อยู่ในฐาน TCI1 
Scopus ISI 

1% หลักฐานการตีพิมพ์ -คิด 1 ปีย้อนหลัง 

-นับได้คร้ังเดียว 

- สัดส่วนเกิน 25% ได้ 1 

2.4 ผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการ
ตีพิมพ์ ส่าหรับวารสารที่อยู่ในฐาน ISI, 
Scopus 

2% หลักฐานจาก Email ตอบรับ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ 

-ควรคิด 1 ปีย้อนหลัง 

-นับได้คร้ังเดียว 

- สัดส่วนเกิน 25% ได้ 1 

-ส่งเสริมเป็นพิเศษจึงให ้2% 

2.5 มีผลงาน/กระบวนการบูรณาการพันธ
กิจการวิจัยข้ามสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

0.5% ต่อโครงการ ผลงานหรือเอกสารที่อธิบาย
ถึงกระบวนการบูรณาการ 

สัดส่วน 25% ขึ้นไปเคลมได้  

สัดส่วน <25% ได้คร่ึงหน่ึง 

3. ด้านการบรกิารวิชาการ  2.5% 
  

3.1 จัดท่า Proposal โครงการบริการวิชาการ
เพื่อขอแหล่งทุนภายนอกคณะ  

0.5% Proposal - สัดส่วนเกิน 25% ได้ 0.5 

3.2 โครงการบริการวิชาการได้รับอนุมัติ
งบประมาณภายนอกคณะและด่าเนินการ
โครงการบริการวิชาการ  

<100,000 

=1% 

100,000- 

500,000= 2% 

>500,000=3% 

หลักฐานการได้รับทุน สัดส่วน 25% ขึ้นไปเคลมได้  

สัดส่วน <25% ได้คร่ึงหน่ึง 

3.3 มีโครงการบริการวิชาการที่่่ตอบ 
Roadmap ของคณะ 

0.5% โครงการ แจ้ง Roadmap ที่
สอดคล้อง 

สัดส่วน 25% ขึ้นไปเคลมได้  

สัดส่วน <25% ได้คร่ึงหน่ึง 



3.4 มีผลงาน/กระบวนการบูรณาการพันธ
กิจการบริการวิชาการข้ามสาขา/คณะ/
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

0.5% ต่อโครงการ ผลงานหรือเอกสารที่อธิบาย
ถึงกระบวนการบูรณาการ 

สัดส่วน 25% ขึ้นไปเคลมได้  

สัดส่วน <25% ได้คร่ึงหน่ึง 

4. ภารกิจท่ีคณะ/ส่วนงานก าหนด อื่น ๆ 1.5% 
  

4.1 มีผลงาน/กระบวนการการบูรณาการข้าม
พันธกิจ (การเรียนการสอน การวิจัย บริการ
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา) 
 

0.5% ต่อโครงการ ผลงานหรือเอกสารที่อธิบาย
ถึงกระบวนการบูรณาการ 

 

4.2 ผู้ประสานงานหลัก ที่ก่อให้เกิดการท่างาน
ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบ MOU 
หรือประสานการท่าโครงการร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอก 
 

 
0.5% ต่อโครงการ 

 
สัดส่วน 25% ขึ้นไปเคลมได้  

สัดส่วน <25% ได้คร่ึงหน่ึง 

4.3 มีส่วนร่วมในการเขียน AUN QA 0.5% ต่อคน ต่อปี 
 

เป็นการเสริมแรงจากงานประจ่า 

-สามารถเลือกได้ในรอบที่ 1 
เท่านั้น 

 

  



 
 

การประเมินด้านความรับผิดชอบในการตรงต่อเวลาตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ของคณะ (คิดเป็น 4% โดยแบ่งเป็นครึ่งละ 2%) 

  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

โดย
คณะกรรมการ 

  

หมายเหตุ 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1.      การส่งและอัพโหลด มคอ.3/มคอ.4 ในระบบ มคอ. ตาม
ก่าหนดเวลา 

        

2.     เข้าร่วมประเมิน มคอ.3/มคอ.4 และข้อสอบกลางภาค/
ปลายภาค   

   
หากไม่เข้าแจ้งเหตุผล 

3.      ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.00-
5.00  (ประเมิน 50% โดยนักศึกษา  เฉลี่ยทุกวิชา) 

      

 

4.      การส่งข้อสอบเพ่ือรับการประเมินตามก่าหนดเวลา         

5.      การส่งเกรดตามก่าหนดเวลา       -นับวิชาที่ส่งตรงเวลาตามสัดส่วนจากวิชาทั้งหมด 

-หากเล่ือนด้วยเหตุผลป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือ
ไปราชการ 3 วันขึ้นไปหลังจากสอบวิชาสุดท้ายถึงวัน
ส่งเกรด 

6.      การส่งสรุปผลการสอนตามเกณฑ์ มคอ.5/มคอ.6 และอัพ
โหลดในระบบ มคอ. ตามก่าหนดเวลา 

        

7.      การส่งข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในเวลาที่ก่าหนด       
-ส่งรอบหนึ่งได้รอบสองด้วย 

8.      การส่งรายงานผลการด่าเนินงานตามข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในเวลาที่
ก่าหนด 

      
-ส่งรอบหนึ่งและรอบสอง 

รวม         



ค่าน้่าหนักร้อยละ.....2%/ ครึ่งรอบ... 

คิดเป็นคะแนนเต็ม ..............คะแนน 

จ่านวนข้อที่เป็นไปตามเกณฑ์ x 
คะแนนเต็ม 

จ่านวนข้อทั้งหมดที่รับการประเมิน 

ได้ .............. คะแนน 

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ...........................................................................................................

..................................................................................................................................................... ...................................................................................

............................................................................................................................................................................. ...........................................................

................................................................................................ 

การด่าเนินการต่อไป 
1. คณะแจ้งเกณฑ์การประเมินให้บคุลากรสายวิชาการทราบ 

2. บุคลากรสายสายวิชาการ Commit ภาระงานที่ต้องการท่าขั้นต่่า 6%  ส่งการ Commit ที่ผู้อ่านวยการหลักสูตร 

หมายเหตุ 

 ในส่วนที่ 1 หากท่าได้อย่างน้อย 6% ในส่วนน้ันจะได้คะแนนเต็ม  
 ในส่วนที่ 2 จะคิดคะแนนตามสัดส่วนโดยคะแนนเต็มคือ 2% ต่อ 6 เดือน 

หมายเหตุ  

 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ของ มอ. มีดังต่อไปน้ี 

 



ประเด็นความท้าทายหลักและโอกาสในการพัฒนาของคณะวิทยาการสื่อสารของคณะวิทยาการสื่อสารประเมินจาก Edpex หากมองในมุมของ 
Input-Process-Output 

1. ปัญหาด้าน Input คือ จ่านวนนักศึกษาที่น้อยลงอันจะส่งผลต่องบประมาณที่ลดลงโดยตรง 
 แนวทางพัฒนาคือการเพ่่มจ่านวนนักศึกษา 
 การหาแหล่งงบประมาณภายนอกทั้งในส่วนของงบวิจัยและงบบริการวิชาการ 

2. ปัญหาด้าน Process คือเน่ืองจาก Input นักศักษาที่เข้ามา ไม่มีความเข้มแขง็ด้านวิชาการมากนักท่าให้บุคลากรต้องใชค้วามพยายามสูงเพื่อให้
ได้ output ที่พึงประสงค ์

 แนวทางการพัฒนาคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนอันจะส่งผลให้เป็นบณัฑิตที่พึงประสงค์ได้ มีทักษะ
ด้านอาชีพ และ soft skills ที่เหมาะสมสู่ภาวะการมีงานท่าในอนาคต 

3. ปัญหาด้าน Output คือ 

3.1 ภาวะการมีงานท่าบัณฑิต 

 ส่งเสริมให้บณัฑิตมีงานท่า 100% (พัฒนาทักษะในระหว่างเรียน) 

3.2 ผลงานทางวิชาการของบคุลากร 

 แนวทางการพัฒนาคือการเพิ่มผลงานทางวิชาการของบุคลากร 

3.3 งานวิจัยและงานบริการวิชาการที่มีผลกระทบ/ใช้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเด่นชัด 

 แนวทางการพัฒนาคือด่าเนินการในประเด็นดังกล่าวให้เด่นชัดขึ้น 

  



 
Research Roadmap คณะวิทยาการสือสาร  

(ออกแบบโดยบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร 18/7/62) (สามารถใช้เป็นประเด็นด้านการบริการวชิาการได้ดว้ย) 

 



 
 


