สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25……
[ ] ขาราชการสาย ก
[ ] พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

[ ] ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 25……. - 31 มีนาคม 25……
[ ] ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 25…… - 30 กันยายน 25……

ตอนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตน (เจาหนาที่บุคคลหรือผูปฏิบัติงานดานบุคคลเปนผูกรอก)
1. ชื่อ…….…………………………………………..นามสกุล…………………………………………………………………..
2. ตําแหนง………………………………………….ระดับ…………………..อัตราเงินเดือน………………………………บาท
สังกัดงาน/ภาควิชา………………………………….กอง/คณะ………………………………………………………………..
ตําแหนงบริหาร(ถามี)………………………………ชวยราชการที่…………….…………………….………………………...
3. บรรจุเขารับราชการเมื่อวันที่…………..เดือน……….……………….พ.ศ…………… โอนยายมาดํารงตําแหนงที่สถาบันฯ
เมื่อวันที่………….เดือน…………………………พ.ศ……………… รวมอายุราชการถึงปจจุบัน จํานวน…………....ป
4. การศึกษา/ฝกอบรม/ปรับวุฒิเลื่อนระดับ ในรอบปการเลื่อนขั้น [ ] ครั้งที่ 1 [ ] ครั้งที่ 2
4.1 ศึกษา ในประเทศ
วันที่……...เดือน…………….พ.ศ……...ถึงวันที่… …….เดือน…..…………….พ.ศ……...
4.2 ศึกษา ตางประเทศ
วันที่……...เดือน…………….พ.ศ……...ถึงวันที่… …….เดือน…..…………….พ.ศ……...
กลับเขาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่………….เดือน………………………..พ.ศ……………
4.3 ฝกอบรม ในประเทศ วันที่……...เดือน…………….พ.ศ……...ถึงวันที่… …….เดือน…..…………….พ.ศ………...
4.4 ฝกอบรม ตางประเทศ วันที่……...เดือน…………….พ.ศ……...ถึงวันที่… …….เดือน…..…………….พ.ศ…...…...
กลับเขาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่………….เดือน………………………..พ.ศ……………
4.5 ปรับวุฒิ/เลื่อนระดับ
วันที่……...เดือน…………….พ.ศ……... จํานวนขั้นที่ปรับ/เลื่อน………………………..ขั้น
5. ขอมูลเกี่ยวกับเวลาปฏิบัติราชการในรอบการเลื่อนขั้น
ประเภท
มาสาย
ลาปวย
ลากิจ
ลาคลอดบุตร

ครั้งที่ 1
ครั้ง วัน

ครั้งที่ 2
ครั้ง วัน

ประเภท

ครั้งที่ 1
ครั้ง วัน

ครั้งที่ 2
ครั้ง วัน

ลาปวยจําเปน
ลาอุปสมบท
ขาดราชการ
อื่นๆ (ลาพักผอน/………….…)

6. การเลื่อนขั้น
6.1 ไดเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งป เกินกวา 1 ขั้น เมื่อปงบประมาณ พ.ศ …………………………………………………...
6.2 ไดเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งสุดทายเมื่อปงบประมาณ พ.ศ………………….……………………………………………...
6.3 ไดรับโบนัสพิเศษ ครั้งสุดทายเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………………………….……………….
7. การกระทําผิดวินัย/การลงโทษ/การตักเตือน (ถามี)…………………………………………………………………………
ทัณฑบน
ภาคทัณฑ
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
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ตอนที่ 2 ผลงานสาย ก (ไมตํ่ากวา 35 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห)
จํานวน
นศ.

1.ภาระงานหลัก

1.1 งานสอนปกติ/ในเวลา(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….…………….…….….………………….ตอนที่…...
ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….…………………………..….ตอนที่…...
ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………………………..ตอนที่…...
ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………………………..ตอนที่…...
ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………………………..ตอนที่…...
รวม
จํานวน
หนวยกิต
งานสอน (สมทบพิเศษ/โครงการพิเศษ/นอกเวลา/ภาคฤดูรอ น)
น.ศ.

ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………..ตอนที่…...
ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………..ตอนที่…...
ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………..ตอนที่…...
ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………..ตอนที่…...
1.1 งานควบคุมปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ ที่ปรึกษาโครงงาน/ปญหาพิเศษ
สําหรับโครงการปกติ (ไมเกิน 20 ชัว่ โมง/สัปดาห)
เรือ่ ง…………………………………………….….ทีป่ รึกษา หลัก รวม
เรือ่ ง………………………………………..………ทีป่ รึกษา หลัก รวม
เรือ่ ง………………………………………………. ทีป่ รึกษา หลัก รวม
เรือ่ ง………………………………………………..ทีป่ รึกษา หลัก รวม
เรือ่ ง…………………………….………………….ทีป่ รึกษา หลัก รวม
เรือ่ ง………………………………………….…….ทีป่ รึกษา หลัก รวม
เรือ่ ง………………………………………..………ทีป่ รึกษา หลัก รวม
เรือ่ ง………………………………………………. ทีป่ รึกษา หลัก รวม
เรือ่ ง………………………………………………..ทีป่ รึกษา หลัก รวม
เรือ่ ง………………………………………………..ทีป่ รึกษา หลัก รวม
รวม

(ท-ป)

จํานวน *
หนวยกิต

รวม
ชม.ทํางาน

ขอมูลภาคสมทบ/โครงการ
พิเศษ/นอกเวลา/ภาคฤดู
รอน เปนขอมูลประกอบ
ไมเกี่ยวของกับการคํานวณ
ภาระงาน

ภาคการศึกษา
ที่เริ่มทํา

ชม.ทํางาน

รวม
ชม.ทํางาน

1) ปริญญานิพนธ
2 ชม.ทํางาน/เรื่อง
2) วิทยานิพนธ
4 ชม.ทํางาน/เรื่อง
3)โครงงาน/ปญหา
3 ชม.ทํางาน/เรื่อง

หมายเหตุ *จํานวนหนวยกิตไดแก จํานวนหนวยกิตที่สอนในแตละสัปดาห ทั้งนี้ในรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน ใหคิดตาม
สัดสวนที่สอนจริง
วิชาทฤษฎี จํานวนนักศึกษาไมเกิน 40 คน ใหคํานวณ 1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงทํางาน
วิชาปฏิบัติ /ประลอง จํานวนนักศึกษาไมเกิน 20 คน ใหคํานวณ 1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงทํางาน
งานควบคุมปริญญานิพนธ นับภาระงานไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
งานควบคุมวิทยานิพนธ สําหรับปริญญาโท นับภาระงานไดไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับปริญญาเอก ใหนับ
ภาระงานไดไมเกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ
งานที่ปรึกษาโครงงาน/ปญหาพิเศษ นับภาระงานไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ

-31.3 งานที่ปรึกษานักศึกษาและกิจกรรมชมรม
-ระดับปริญญาตรี และตํ่ากวาปริญญาตรี
จํานวน นศ./10 = ชม.ทํางาน (ไมเกิน 6 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห)
-ระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน นศ /5 = ชม.ทํางาน (ไมเกิน 6 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห)
-ชมรม/องคการ/สโมสร หรือสภานักศึกษา
1 ชมรม = 3 ชม.ทํางาน (ไมเกิน 2 ชมรม)
รวม
1.4 งานวิจัยและพัฒนา (ไมเกิน 18 ชม.ทํางาน/สัปดาห)

จํานวนนักศึกษาหรือชมรม

รวม ชม.ทํางาน/สัปดาห

………………………

…………………….

………………………

…………………….

………………………

……………………..

ภาคการศึกษา
ชม.ทํางาน/เรือ่ ง รวม ชม. ทํางาน
ที่ไดรบั การอนุมตั ิ

1.4.1งานวิจัย (ไมเกิน 12 ชม.ทํางาน/เรื่อง)
งานวิจัยที่ดําเนินการอยู
งานวิจัยเดี่ยว เรื่อง…………………………………………...………...
12
งานวิจัยเปนคณะ เรื่อง……….…………………………….…………
หัวหนาโครงการ/นักวิจัย
9
ผูรวมวิจัย
6
งานวิจัยเปนคณะ เรื่อง…………..……………………………………
หัวหนาโครงการ/นักวิจัย
9
ผูรวมวิจัย
6
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
เผยแพรโดยการตีพิมพ ในวารสาร…………………….………..... ขอมูลงานวิจัย
เรื่อง……………………...………………….
ฉบับที่……….วันที่…………………..…………………...………… ที่ทําเสร็จแลว
หัวหนาโครงการ
ผูรวมโครงการ เสนอในที่ประชุม/สัมมนา สถานที่……………...……..……..…. เ ป น ข อ มู ล
ทําเสร็จเมื่อวันที่…....เดือน……...…พ.ศ…… เผยแพรในลักษณะอื่นๆ……………….………………………..…. ประกอบการ
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
เผยแพรโดยการตีพิมพ ในวารสาร……………….………...…….. ประเมินเชิง
เรื่อง………………………….……………..
ฉบับที่……….วันที่…………………..…………...………………… คุณภาพ
หัวหนาโครงการ
ผูรวมโครงการ เสนอในที่ประชุม/สัมมนา สถานที่…………….....……..……….
ทําเสร็จเมื่อวันที่…..เดือน…..….…พ.ศ…….. เผยแพรในลักษณะอื่นๆ……………….……………………………
1.4.2 งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน/สิ่งประดิษฐ
(ไมเกิน 6 ชม.ทํางาน/สัปดาห)
เรื่อง……………………………………………………………………………….………..
6
เรื่อง………………………………………………………………………………………..
……………..
ขอมูลงานพัฒนาสือ่
งานพัฒนาสื่อฯที่ทําเสร็จแลว
เรื่อง…………………….….…………….………………………………………………………...……..…………….… ที่ทาํ เสร็จแลวเปน
วิธีการเผยแพร/การนําไปใช………………………………………...…เมื่อ………….………………….…………… ขอมูลประกอบการ
เรื่อง…………………….………………………………………………………………………………………..…..…… ประเมินเชิงคุณภาพ
วิธีการเผยแพร/การนําไปใช……………………………………………เมื่อ……………………..……………..……

41.5 งานแตง/เรียบเรียงตําราและหนังสือวิชาการ
(แตละเรื่องไมเกิน 3 ภาคการศึกษาปกติ)
- ตํารา ตั้งแต 3 หนวยกิต ( 6 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห)
ชื่อตํารา………………………………………………………………………
ประกอบวิชา…………………………………………………………………
ชื่อตํารา………………………………………………………………………
ประกอบวิชา…………………………………………………………………
- ตํารา ตํ่ากวา 3 หนวยกิต /หนังสือ ( 4 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห)
ชื่อตํารา………………………………………………………………………
ประกอบวิชา…………………………………………………………………
ชื่อตํารา………………………………………………………………………
ประกอบวิชา…………………………………………………………………
ชื่อหนังสือ…………………………………………………………………...
ประกอบวิชา…………………………………………………………………
ชื่อหนังสือ…………………………………………………………………...
ประกอบวิชา…………………………………………………………………
รวม

ภาคการศึกษา
ที่เริ่มตนทํา

จํานวน
หนวยกิต

ชม.ทํางาน
/สัปดาห

รวม ชม.
ทํางาน

………...…
…………...
………...…
…………...

………
………
………
………

…………
…………
…………
…………

……….
……….
……….
……….

………...…
…………...
………...…
…………...
………...…
…………...
………...…
…………...

………
………
………
………
………
………
………
………

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

ชม.ทํางาน/สัปดาห รวม ชม.
/ตําแหนง/งาน
ทํางาน
2.1 อธิการบดี
35
2.2 รองอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการ
28
2.3 ประธานสภา/ผูชวยอธิการบดี/รองคณบดี/รองผูอํานวยการ/หัวหนาภาควิชา/หัวหนา กลุม
21
2.4 รองประธานสภา/เลขาธิการสภาคณาจารย/ผูชวยคณบดี/ผูชวยผูอํานวยการ/รองหัวหนา
14
ภาควิชา/ผูชวยหัวหนาภาควิชา หัวหนาแผนกวิชา หัวหนาสาขาวิชา
2.5 คณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่ไดรับการแตงตั้ง โดยตองไมเปนกรรมการ
โดยตําแหนง (ในกรณีที่ไมมีการประชุมทุกเดือน ใหคํานวณตามสัดสวนลงมา)
1. ……………………………………………………………………………………………
2
2. ……………………………………………………………………………………………
2
3. ……………………………………………………………………………………………
2
4……………………………………………………………………………………………... ลําดับที่ 4 เปนตนไป นํามา
5……………………………………………………………………………………………... คํานวณนับเปนภาระงานไมได
6……………………………………………………………………………………………...
2.6 งานบริการวิชาการ/วิทยากร/ที่ปรึกษา ที่สถาบันเห็นชอบ (ไมเกิน 7 ชม./สัปดาห)
ชม.ทํางาน/สัปดาห รวม ชม.
/ตําแหนง/งาน
ทํางาน
ชื่องาน…………………………………………………………………………………
ชื่องาน…………………………………………………………………………………
รวม

2. ภาระงานอื่น
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สรุปภาระงาน
1. ภาระงานหลัก
1.1 การสอน
1.2 งานควบคุมปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ และโครงงานฯ
1.3 งานที่ปรึกษานักศึกษา และกิจกรรมชมรม
1.4 งานวิจัยและงานพัฒนา
1.5 งานแตง/เรียบเรียงตําราและหนังสือวิชาการ
รวม
2. ภาระงานอื่นๆ
2.1 – 2.4 ตําแหนงบริหาร
2.5 คณะกรรมการ/คณะทํางาน
2.6 งานบริการวิชาการ/วิทยากร/ที่ปรึกษา
รวม
รวมจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมด ( 1 + 2 )

ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห

เกณฑ
ไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต/สัปดาห
ไมเกิน 20 ชั่วโมงทํางาน
ไมเกิน 2 ชมรม/ปการศึกษา
ไมเกิน 18 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
เรื่องละไมเกิน 3 ภาคการศึกษา

ตามเกณฑแตละตําแหนง
ตามเกณฑแตละตําแหนง
ตามเกณฑแตละตําแหนง
ไมตํ่ากวา 35 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ขอรับรองวาเปนความจริง
ลงชื่อ…………………………………ผูรับการประเมิน
(………………………………..)
……./………..…..…/…..……

ไดตรวจสอบความถูกตองแลว
ลงชื่อ…………………………………หัวหนาภาควิชา
(………………………………..)
……./………..…..…/…..……
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ตอนที่ 4. สรุปผลการประเมินและขอเสนอในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
คะแนน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ระดับดีเดน
(90—100)
เลื่อน 1 ขั้น
( )
( )

ระดับดี
(60-89)
เลื่อน 0.5 ขั้น
( )
( )

ระดับปกติ
(นอยกวา 59)
ไมเลื่อนขั้น
( )
( )

ความเห็นผูประเมิน……………………..………………………………………………………………………………………….
………………………………………………...……………………………………………………………………………………….
เหตุผลประกอบการพิจารณา………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………..………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………ผูประเมิน
…………………………………………หัวหนาภาควิชา
…………/…………………/…………..

ตอนที่ 5 ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
(คณบดี/ผูอํานวยการหรือเทียบเทา)
เห็นดวยกับผลการประเมินขั้นตน
สมควรใหเลื่อนขั้นเงินเดือน…………ขั้น
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
(1) การใหคะแนนในการประเมิน
………………………………………………………………
(2) การพัฒนาผูถูกประเมิน
………………………………………………………………
(3) ความถนัดงานศักยภาพของผูถูกประเมิน
………………………………………………………………
(4) การเลื่อนขั้น
………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………..
(……………………………………………….)
ตําแหนง……………………………………………..
วันที่………………………………………………….

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
(อธิการบดี)
เห็นดวยกับผลการประเมินขั้นตน
สมควรใหเลื่อนขั้นเงินเดือน…………ขั้น
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
(1) การใหคะแนนในการประเมิน
………………………………………...………………………
(2) การพัฒนาผูถูกประเมิน
……………………………………………………...…………
(3) ความถนัดงานศักยภาพของผูถูกประเมิน
………………………………………………………………..
(4) การเลื่อนขั้น
……………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………………………….
(…….…………………………………………)
ตําแหนง……….……………………………………
วันที่………………..……………………………….

-7ตอนที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาราชการ สาย ก /พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกอบดวยการประเมินผลงาน
และการประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
ก. ผลงาน (100 คะแนน)
ภารกิจหลักของผูถูกประเมิน ผูสอน
ผูบริหาร
ผูวิจัย
รายการประเมิน

คะแนนเต็ม (100 คะแนน)
(ผูถูกประเมินเปนผูกรอก)
ปริมาณงาน
(50 คะแนน)

คุณภาพงาน
(50 คะแนน)

คะแนนทีไ่ ด
(ผูบังคับบัญชาขั้นตนเปนผูประเมิน)
ปริมาณงาน

คุณภาพงาน

รวม
คะแนน
ที่ได

1. งานสอน/ที่ปรึกษา หมายถึง
- งานสอน ตาม 1.1
- งานควบคุมวิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ โครงการพิเศษ
ตาม 1.2
- งานที่ปรึกษานักศึกษา และกิจกรรมชมรม ตาม 1.3
2. งานวิจัยและพัฒนา และงานเขียนทางวิชาการ หมายถึง
- งานวิจัย ตาม 1.4
- งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน/สิ่งประดิษฐ ตาม 1.4.2
- งานแตงหนังสือ/ตํารางานเขียนทางวิชาการ เชน
บทความ สื่อสิ่งประดิษฐ ฯลฯ ตาม 1.5
3. งานบริหาร (2.1 –2.4)
ในตําแหนง…..….………………………………………
4. งานอื่นๆ
- งานกรรมการ/คณะทํางาน (2.5)
- งานบริการวิชาการแกสังคม บรรยายและอบรม
วิทยากร ใหคําแนะนํา ปรึกษา (2.6)
รวม 1+2+3+4
50
50
หมายเหตุ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน กําหนดตามตําแหนง/ความรับผิดชอบ 4 งานหลัก โดยใหประเมินในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ผูถูกประเมินเปนผูกําหนดคะแนนเต็มในรายการประเมินยอยตามภารกิจที่ปฏิบัติ และหากปฏิบัติงานไมครบตามภารกิจให
ปรับคาคะแนนเต็มเพิ่มในผลงานหลัก บวก,ลบ ครัง้ ละ 10 คะแนน ในแตละกลุมตําแหนงตามตารางการกําหนดคะแนนเต็ม
ตารางกําหนดคาคะแนนเต็ม
ภารกิจหลัก
คะแนนเต็มตามภารกิจของงานหลัก
งานสอน
งานวิจัย
งานบริหาร
งานอื่นๆ
ผูสอน
60
30
10
ผูบริหาร
20
10
60
10
ผูวิจัย
30
60
10
ปริมาณงาน หมายถึง หนวยนับของจํานวนผลงานที่ไดมีการปฎิบัติในแตละงาน
คุณภาพงาน หมายถึง ลักษณะงานที่กระทํามีความสมบูรณ เหมาะสม เชื่อถือได และมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา

8ข. การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)
รายการประเมิน

คะแนนเต็ม (20 คะแนน)

1. ความรับผิดชอบตอบทบาท/หนาที่

4

2. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4

3. ความเสียสละและใหความรวมมือในกิจกรรมของ
หนวยงาน/สวนรวม

2

4. ความมุงมั่นและกระตือรือรนที่จะใฝหา/พัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง/สมํ่าเสมอ

2

5. ความรูทางวิชาการ ความชํานาญในการทํางาน

2

6. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

2

7. การรักษาผลประโยชน ชื่อเสียงของหนวยงาน

2

8. การทํางานเปนทีม

2

คะแนนที่ได

รวม

คะแนนรวม (ก) +(ข) = ………………………………………….…คะแนน
สรุปคะแนนเฉลี่ยที่ประเมินได = [ คะแนนรวม ( ก ) + ( ข ) ] . x 100
120
= ………………………………………………คะแนน

-61. หลักเกณฑการคํานวณภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
วิชาบรรยาย
ในกรณีที่มีจํานวนนักศึกษาเกินกวา 40 คน ใหคํานวณภาระงาน ดังนี้
กรณีที่มีผูสอน 1 คน
ภาระงานสอน = ( จํานวนหนวยกิต + จํานวนนักศึกษาสวนที่เกิน 40 คน ) x 3
40
กรณีที่มีผูสอนมากกวา 1 คน
ในกรณีที่มีผูเรียนตั้งแต 100 คนขึ้นไป อาจมีผูสอนไดมากกวา 1 คนขึ้นไป โดยใหคํานวณภาระงาน ดังนี้
ภาระงานสอน = ( จํานวนหนวยกิต + จํานวนนักศึกษาสวนที่เกิน 40 คน ) x 5
40
จํานวนผูสอน
วิชาปฏิบัติ/ประลอง
การสอนวิชาปฏิบัติ/ประลอง ที่มีจํานวนนักศึกษาที่เกินกวา 20 คน ใหคํานวณภาระงาน ดังนี้
ภาระงานสอน = ( จํานวนหนวยกิต + จํานวนนักศึกษาสวนที่เกิน 20 คน) x 3
20
หากจํานวนชั่วโมงสอนปฏิบัติ/ประลองที่กําหนดในหลักสูตรมากกวาเกณฑการคํานวณที่กําหนด
(1 หนวยกิต 3 ชั่วโมงทํางาน) ใหคํานวณชั่วโมงภาระงานสอน เมื่อมีจํานวนนักศึกษาเกินกวา 20 คน ดังนี้
ภาระงานสอน = ( จํานวนนักศึกษาสวนที่เกิน 20 คน ) + จํานวนชั่วโมงทํางานตามหลักสูตร/สัปดาห
20
ทั้งนี้เศษของชั่วโมงทํางานที่ไมเกิน ½ ชั่วโมงทํางาน ใหคํานวณเทากับ ½ ชั่วโมงทํางาน หากเกินกวา ½
ชั่วโมงทํางาน ใหคํานวณเปน 1 ชั่วโมงทํางาน
2. หลักเกณฑการคํานวณภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาโท
การบรรยายที่มีจํานวนนักศึกษาเกินกวา 15 คน ใหคํานวณภาระงาน ดังนี้
ภาระงานสอน = ( จํานวนหนวยกิต + จํานวนนักศึกษาสวนที่เกิน 15 คน ) x 3
15
ทั้งนี้เศษของชั่วโมงทํางานที่ไมเกิน ½ ชั่วโมงทํางาน ใหคํานวณเทากับ ½ ชั่วโมงทํางาน หากเกินกวา ½
ชั่วโมงทํางาน ใหคํานวณเปน 1 ชั่วโมงทํางาน
2.2 ภาระงานสอนระดับปริญญาเอก
การบรรยายที่มีจํานวนนักศึกษาเกินกวา 5 คน ใหคํานวณภาระงาน ดังนี้
ภาระงานสอน = ( จํานวนหนวยกิต + จํานวนนักศึกษาสวนที่เกิน 5 คน ) x 3
5
ทั้งนี้เศษของชั่วโมงทํางานที่ไมเกิน ½ ชั่วโมงทํางาน ใหคํานวณเทากับ ½ ชั่วโมงทํางาน หากเกินกวา ½
ชั่วโมงทํางาน ใหคํานวณเปน 1 ชั่วโมงทํางาน

คณะวิศวกรรมศาสตร
แบบฟอรมการมอบหมายภาระงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

ตอนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตน
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...นามสกุล…………………………………………………
2. ตําแหนง…………………………………………………สังกัดภาควิชา…………………………………………………….
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3. สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
3.1 ระดับปริญญาตรี สาขา……………………………………….เมื่อปการศึกษา………………………………………..
3.2 ระดับปริญญาโท สาขา……………………………………….เมื่อปการศึกษา…………………………………………
3.3 ระดับปริญญาเอก สาขา………………………………………เมื่อปการศึกษา…………………………………………
4. บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่……………….เดือน………………………………….พ.ศ……………………….

