
ส 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

====================================================================== 
 
 
 
ค าชี้แจง 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยนี้ ใช้ส าหรับการรายงานผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้พัฒนา 
ตนเองอย่างเหมาะสม  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล) 

 ชื่อ – สกุล (ผู้รับการประเมิน) ....................................................................................................................   
 วัน เดือน ปี เกิด ........................... อายุ ......... ป ีเลขประจ าตัวประชาชน ................................................ 
 ต าแหน่ง ................................. สังกัด สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ................................ คณะ................................ 
 คุณวุฒิที่บรรจุ ............................................................ วัน เดือน ปี ที่บรรจุ .............................................. 
 คุณวุฒิสูงสุด ........................................................................... อัตราค่าจ้างปัจจุบัน ......................... บาท 
 เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ......................................... บาท เงินประจ าต าแหน่งบริหาร .................. บาท 

 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อวุฒิ สาขา ชื่อสถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ ประเทศ 
      
      
      
      

 
ตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 1. ด้านความรู ้
 1.1 การเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัด 

       1) ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................... 
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ........... ถึง วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............. 
สถานที่ ..................................................................... ผลสัมฤทธิ์การอบรม ..................... (คะแนน/ ระดับคุณภาพ)    
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

ปว 01 สายวิชาการ 

 ครบ 3 ปี วันที่ ......../.........../....... 
 ครบ 6 ปี วันที่ ......../........./......... 
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       2) ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................... 
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .............. 
สถานที ่..................................................................... ผลสัมฤทธิ์การอบรม ..................... (คะแนน/ ระดับคุณภาพ)    
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
       3) ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................... 
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
สถานที่ ..................................................................... ผลสัมฤทธิ์การอบรม ..................... (คะแนน/ ระดับคุณภาพ)    
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
       4) ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................... 
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. 
สถานที ่..................................................................... ผลสัมฤทธิ์การอบรม ..................... (คะแนน/ ระดับคุณภาพ)    
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
       5) ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................... 
อบรมระหว่าง วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .............. 
สถานที ่..................................................................... ผลสัมฤทธิ์การอบรม ..................... (คะแนน/ ระดับคุณภาพ)    
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
       6) ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................... 
อบรมระหว่าง วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ........... ถึง วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
สถานที ่..................................................................... ผลสัมฤทธิ์การอบรม ..................... (คะแนน/ ระดับคุณภาพ)    
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
       7) ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................... 
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
สถานที ่..................................................................... ผลสัมฤทธิ์การอบรม ..................... (คะแนน/ ระดับคุณภาพ)    
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
       8)  ชื่อเรื่อง .......................................................................................................................................... 
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
สถานที่ ..................................................................... ผลสัมฤทธิ์การอบรม ..................... (คะแนน/ ระดับคุณภาพ)    
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
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1.2 การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง (ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง) 

1) ชื่อเรื่อง ...........................................................................................................................................    
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ............. ถึง วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ..............
หน่วยงานที่จัด ...........................................................................................................................................................  
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

2) ชื่อเรื่อง ..........................................................................................................................................    
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ............ ถึง วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ..............
หน่วยงานที่จัด ...........................................................................................................................................................  
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

3) ชื่อเรื่อง ...........................................................................................................................................    
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ............ ถึง วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .............
หน่วยงานที่จัด ...........................................................................................................................................................  
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

4) ชื่อเรื่อง ...........................................................................................................................................    
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ ถึง วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
หน่วยงานที่จัด ...........................................................................................................................................................  
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

5) ชื่อเรื่อง ...........................................................................................................................................    
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ ถึง วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ...............
หน่วยงานที่จัด ...........................................................................................................................................................  
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

6) ชื่อเรื่อง ...........................................................................................................................................    
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ ถึง วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
หน่วยงานที่จัด ...........................................................................................................................................................  
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 

7) ชื่อเรื่อง ...........................................................................................................................................    
อบรมระหว่าง วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ ถึง วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ...............
หน่วยงานที่จัด ...........................................................................................................................................................  
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางาน ............................................................................................................................. 
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2. ด้านความสามารถและการปฏิบัติงาน 

 2.1 การสอน 
     2.1.1 จ านวนชั่วโมงสอน (รายงานย้อนหลัง 3 ปี) 
 

ภาคการศึกษาท่ี/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวนรายวิชา 
ผลการประเมิน 

การสอน 
1/ 255_    
2/ 255_    
1/ 255_    
2/ 255_    
1/ 255_    
2/ 255_    

เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  
 

     2.1.2 การเตรียมและการจัดการเรียนการสอน 
  2.1.2.1 มีแผนบริหารการสอนฉบับย่อส าหรับนักศึกษา จ านวน ........... รายวิชา 

(แนบเอกสารประกอบ) 
 2.1.2.2 มีแผนบริหารการสอนตามรูปแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 จ านวน ........... รายวิชา 
(แนบเอกสารประกอบ) 
 2.1.2.3 มีการรายงานผลตามรูปแบบ มคอ.5 หรือ มคอ.6  จ านวน .............. รายวิชา 
(แนบเอกสารประกอบ) 

     2.1.3 การจัดท าแบบทดสอบ  
2.1.3.1 มีแผนผังการวิเคราะห์จุดประสงค์ของรายวิชา เพื่อก าหนดโครงสร้าง 

การเขียนข้อสอบ 
   (   ) มี (แนบเอกสารประกอบ) (   ) ไม่มี 

2.1.3.2 มีการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ตามลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ เช่น  
ความเที่ยงตรง (Validity) ความยากง่าย Difficulty) อ านาจจ าแนก (Discrimination) ความเชื่อมั่น (Reliability) 
   (   ) มี (แนบเอกสารประกอบ) (   ) ไม่มี  

2.1.3.3 ส่งแบบทดสอบ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน 
 (   ) ใช่   (   ) ไม่ใช่  

2.1.4 การก ากับการสอบ 
2.1.4.1 การก ากับการสอบ 

 (   ) ก ากับการสอบตามตารางครบทุกครั้ง   
(   ) ก ากับการสอบตามตารางไม่ครบทุกครั้ง 

2.1.4.2  การปฏิบัติตามระเบียบก ากับการสอบ 
 (   ) ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด  
 (   ) ปฏิบัติตามระเบียบไม่เคร่งครัด 
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   2.1.4.3  การส่งผลการเรียน (แนบเอกสารใบปะหน้าการส่งผลการเรียน) 
 1) ส่งผลการเรียนครบทุกรายวิชา  
  (   )  ครบ 
  (   )  ไม่ครบ 
 2) ส่งผลการเรียนตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(   )  ตรง 
  (   )  ไม่ตรง 
 3) ส่งผลการเรียนที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 

(   )  ถูกต้อง สมบูรณ์ 
  (   )  มีการแก้ไข  

 
2.2 การผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน 

  2.2.1 การผลิตสื่อการสอน (แนบเอกสารประกอบ) 
 

รายวิชา 
ภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษา 
ประเภทสื่อการสอน ผลการน าสื่อไปใช้ 

    
    
    
    
    
    
    

 
 2.2.2  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน (อธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สอน เช่น การค้นคว้าออนไลน์ การส่ง-รับงานผ่าน e-Mail การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาโดยใช้ Social Media 
การประมวลผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ฯลฯ) 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................... 
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.........................................................................................................................................................................
..... 
.........................................................................................................................................................................
..... 

2.3 การผลิตผลงานทางวิชาการ (แนบเอกสารประกอบ) 
 

ล าดับที่ ผู้แต่ง/ผู้แต่งร่วม ปีท่ีพิมพ์ ชื่อเอกสาร/บทความ/ต ารา ส านักพิมพ์ 
1     
2     
3     
4     
5     

  
2.4  การบริการวิชาการ (การเป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา กรรมการ ฯลฯ) (แนบเอกสาร

ประกอบ) 
 

ล าดับที่ เรื่อง  หน่วยงาน วัน เดือน ปี 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
2.5 การดูแลนักศึกษา  

       2.5.1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา  
ปีการศึกษา.......................  สาขาวิชา ................................................. ชั้นปีที่ ........ 
ปีการศึกษา.......................  สาขาวิชา ................................................. ชั้นปีที่ ........ 
ปีการศึกษา.......................  สาขาวิชา ................................................. ชั้นปีที่ ........ 

        2.5.2 ระบบการติดตามและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  (อธิบายลักษณะ/กิจกรรมการปฏิบัติ การ
ให้ค าแนะน า/ปรึกษา และผลการปฏิบัติ)  
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.................... 
.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
.......... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......... 
 

2.6 ด้านการบริหาร (การปฏิบัติในต าแหน่งผู้บริหาร กรรมการ ฯลฯ)  
 

ล าดับที่ ต าแหน่ง/กรรมการ  หน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
1    
2    
3    
4    

 
3. ด้านความประพฤติ (เลือกได้มากกว่า  1 ข้อ) 
 3.1 การปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัย  
  (   )  รับรู้ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
  (   )  ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย   
  (   )  ไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่   
  (   )  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย (ว่ากล่าวตักเตือน ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ฯลฯ) 
 3.2 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
  (   )  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  (   )  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รัก ศรัทธา ในวิชาชีพและองค์กร 
  (   )  เข้าสอนโดยสม่ าเสมอและตั้งใจสอน ไม่ปิดบังอ าพรางหรือบิดเบือนเนื้อหาสาระทาง
วิชาการ 
  (   )  ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานตน และไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
โดยไม่ได้บอกแหล่งที่มาของผลงานนั้น 

(   )  ไม่ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา หรือผู้อื่น  
  (   )  ไม่แสวงหาประโยชน์จากนักศึกษา ไม่ใช้หรือจ้างวานนักศึกษาเพ่ือหาประโยชน์โดย  
มิชอบ 
  (   )  ไม่ใช้อ านาจครอบง านักศึกษาเพ่ือให้กระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 3.3 คุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ 

(   )  ความตรงต่อเวลา 
  (   )  ความมีวินัยในการท างาน 
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  (   )  ความเสียสละ และมีน้ าใจไมตรี  
  (   )  การสร้างสรรค์งานใหม่  
  (   )  มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน  
  (   )  มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน  

(   )  การท างานเป็นทีม 
  (   )  สนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
  (   )  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  (   )  เสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม  

(   )  เสนอแนะสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  
   (   )  การมีจิตอาสา 
    

3.4 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 
ที ่ กิจกรรมที่เข้าร่วม วัน เดือน ปี 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

 

    ลงชื่อ.................................................... ....ผู้ขอรับการประเมิน 

           (................................................. ....) 

    วันที่...........เดือน............................... ..............พ.ศ................ 

   

    ลงชื่อ.................................................... ....ผู้บังคับบัญชา 

           (................................................. ....) 
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    วันที่...........เดือน............................... ..............พ.ศ................ 

 
 
 
 
หมายเหตุ : ให้ผู้รับการประเมินจัดท าเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาภาระงาน เป็นเอกสารแนบ 

 

 
 


