


  *แบบประเมินผลงานประจ าปีของอาจารย์คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
งวดท่ี ...2 ... ผลงานตัง้แต ่... 1 ธนัวาคม 2560 ...  ถงึ  วนัท่ี ... 31 พฤษภาคม 2561 ... 
ช่ือ……………………………………………………………...ระดบั…………..……… 

--------------------------------- 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของอาจารย์ แบ่งเป็น 6 หมวด คะแนนในหมวด 1 – 5 เป็น
คะแนนตอ่งวด คะแนนในหมวด 6 เป็นคะแนนตอ่งวดการประเมินผลงาน   
 การให้คะแนนเป็นไปตามเหตผุลอนัสมควร แตต้่องไมเ่กินปริมาณคะแนนท่ีระบใุนแตล่ะรายการ 
 การด าเนินการใด ๆ เป็นภาษาไทย หรือภาษาตา่งประเทศ มีน า้หนกัคะแนนเท่ากนั 
 แบบประเมินนีเ้ป็นการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน ตามสดัสว่นคะแนน ดงันี ้

- ข้าราชการ สดัสว่นคะแนนร้อยละ 70 
- พนกังานมหาวิทยาลยั สดัสว่นคะแนนร้อยละ 90 

 
หมวด  1   งานสอนและงานท่ีปรึกษา 
               1.  ให้คะแนนการสอนในระดบัปริญญาตรี ทัง้ภายในคณะและนอกคณะภายในมหาวิทยาลยั * 
ไมร่วมการสอนในภาคฤดรู้อน 

                  ส าหรับการสอนนอกคณะในมหาวิทยาลยั ท่ีคณะรับทราบ และไมไ่ด้เป็นโครงการเลีย้งตวัเอง 
              2.  จ านวนช่ัวโมงบรรยายและปฏบัิต ิ หมายถงึ  จ านวนชัว่โมงท่ีสอนจริงซึง่ก าหนดให้  “1 
ชัว่โมงบรรยายเท่ากบั 5 คะแนน”  หรือเท่ากบั 240 คะแนนตอ่วิชา (ทัง้นีส้ามารถเชิญวิทยากรพิเศษ 
ได้ไมเ่กิน 9 ชัว่โมงตอ่วิชา) 
                   วิชาท่ีมีการเรียนการสอนตัง้แต ่2 กลุม่วิชาขึน้ไป ให้กรอก Section ท่ีตนเองรับผิดชอบให้ 
ชดัเจน 
                   วิชาท่ีผู้สอน สอนหลาย Section  คิดคะแนนให้เท่ากนัทกุ Section 
                   ส าหรับการสอนนอกคณะ  ก าหนดให้ “1 ชัว่โมงบรรยาย เท่ากบั 1.25 คะแนน” หรือเท่ากบั 
วิชาละ 60 คะแนน รวมแล้วไมเ่กิน 240 คะแนน 
                    ถ้ามีผู้สอนหลายท่านใน 1 วิชา  การเชิญวิทยากรภายนอกในแตล่ะวิชา อาจใช้วิธีการเฉลี่ย  
ตามแตจ่ะตกลงในกลุม่ผู้สอน หากมิได้กรอกจ านวนชัว่โมงท่ีสอนจริง หรือกรอกแล้วค านวณได้ไมต่รงกนั 
ให้คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบตรวจสอบข้อมลู 
              3.  งานอาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ  ให้คะแนนในงวดท่ี 
นกัศกึษาสง่สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ฉบบัสมบรูณ์ตอ่คณะท่ีสงักดั 
 

                                                           
*   กรณีช่องกรอกรายการไม่เพียงพอ โปรดเขียนเพิ่มเติมและแนบมาพร้อมกับแบบประเมินนี้ 

** กรุณาพมิพ์ข้อมูลด้วยหมึกสี (หากพมิพ์ข้อมูล) 
** กรุณาอย่าเปล่ียนแปลงรายละเอียดและรูปแบบของแบบฟอร์ม 
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              4.  งานอาจารย์ทีป่รึกษา  หมายถงึ  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและทัว่ไปแกน่กัศกึษาในท่ี 
ปรึกษาตามท่ีคณะมอบหมาย ทัง้ระดบัปริญญาตรีภาคปกติ และภาคภาษาองักฤษ  ระดบับณัฑิตศกึษา  
โดยนบัจ านวนนกัศกึษาตามข้อมลูของคณะกรรมการปริญญาตรี และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา 
              5. อาจารย์แลกเปล่ียน Visiting Professor (เฉพาะท่ีสง่ออกไปตา่งประเทศ) คือ อาจารย์ Full-
time หมายถึง Visiting scholar / professor ท่ีรับผิดชอบการเรียนการสอนไมต่ ่ากวา่ 48 ชัว่โมง กรณีท่ี 
รับผิดชอบการเรียนการสอนไม่ครบ 48 ชัว่โมง ให้คิดคะแนนให้ตามสดัสว่น ทัง้นี ้ให้นบัเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ี
มี MOU กบัคณะหรือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัท่ีไมม่ี MOU แตไ่ด้รับการรับรองจาก 
ก.พ.เท่านัน้ 
 
 คะแนนที่ได้ 

1.1  งานสอนในคณะระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ   (240 คะแนนตอ่วิชา)  
        ก.  วิชา…………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ข.  วิชา…………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ค.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ง.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
1.2  งานสอนในคณะระดบัปริญญาตรี ภาคภาษาองักฤษ และ ระดบัปริญญาโท   
       ภาคพิเศษ MCA / MCM (120 คะแนนตอ่วิชา)  
        ก.  วิชา…………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ข.  วิชา…………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ค.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ง.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        จ.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ฉ.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
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 คะแนนที่ได้ 

1.3 งานสอนในคณะระดบัปริญญาโท ภาคปกติ และ ระดบัปริญญาเอก  
       (240 คะแนนตอ่วิชา)  
        ก.  วิชา…………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ข.  วิชา…………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ค.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ง.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        จ.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ฉ.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
1.4 งานสอนนอกคณะในมหาวิทยาลยั เก่ียวข้องกบัวิชาสื่อสารมวลชน ในระดบั  
      ปริญญาตรี ท่ีเป็นโครงการปกติ   (60 คะแนนตอ่วิชา รวมแล้วไมเ่กิน       
      240 คะแนน)  
        ก. วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ข.  วิชา…………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ค.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
        ง.  วิชา………………………………………………………………….  
             จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
1.5 อาจารย์แลกเปลี่ยน Visiting Professor (เฉพาะท่ีสง่ออกไปตา่งประเทศ)   
       1.5.1 งานสอนในมหาวิทยาลยัท่ีมี MOU กบัคณะหรือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
              (240 คะแนนตอ่วิชา)  
                ก. วิชา………………………………………………………………….  
                    จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
                ข. วิชา………………………………………………………………….  
                    จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
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 คะแนนที่ได้ 

       1.5.2 งานสอนในมหาวิทยาลยัท่ีไมม่ี MOU แต่ กพ. รับรอง (120 คะแนนต่อวิชา)  
                ก. วิชา………………………………………………………………….  
                    จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
                ข. วิชา………………………………………………………………….  
                    จ านวนชัว่โมงท่ีสอน /ภาค…….……..…………………  
หมายเหตุ :-  (ข้อ 1.6 1.7 และ 1.8 กรรมการจะเป็นผู้กรอก)  
1.6  ก.  งานอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติของคณะ    
            (30 คะแนนตอ่เร่ือง รวมแล้วไมเ่กิน 240 คะแนน)    
            จ านวนเร่ือง…………………………  
      ข.  งานอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ระดบัปริญญาตรี ภาคภาษาองักฤษของคณะ    
            (20 คะแนนตอ่เร่ือง รวมแล้วไม่เกิน 100 คะแนน)    
            จ านวนเร่ือง…………………………  
        ค.  งานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท   
              (20 คะแนนตอ่เร่ือง รวมแล้วไม่เกิน 100 คะแนน)   
            จ านวนเร่ือง…………………………  
        ง.  งานอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอสิระ ระดบัปริญญาโท   
              (10 คะแนนตอ่เร่ือง รวมแล้วไมเ่กิน 150 คะแนน)   
            จ านวนเร่ือง…………………………  
        จ.  งานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก   
              (40 คะแนนตอ่เร่ือง รวมแล้วไมเ่กิน 200 คะแนน)   
            จ านวนเร่ือง…………………………  
        ฉ.  งานอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ ภาคปกตินอกคณะ   
               หลกัสตูรระดบัปริญญาหรือเทียบเท่า (ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน)  
               (20 คะแนนตอ่เร่ือง รวมแล้วไมเ่กิน 120 คะแนน)   
             จ านวนเร่ือง…………………………  
1.7  งานอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะ  (3 คะแนนตอ่ราย)  
        ก. จ านวนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี………………………….  
        ข. จ านวนนกัศกึษาระดบัปริญญาโท  ....................................  
        ค. จ านวนนกัศกึษาระดบัปริญญาเอก  ....................................  
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 คะแนนที่ได้ 

1.8  คะแนนพิเศษ (50 คะแนน)   
      ***** คะแนนพิเศษนีจ้ะได้รับ เม่ือทกุรายวิชาท่ีสอนในรอบประเมินนีไ้ด้  
      คะแนน ไมต่ ่ากวา่ 3.51 หากมีวิชาใดวิชาหนึง่ได้คะแนนไมถ่งึ 3.51 จะไมไ่ด้  
      คะแนนในข้อนี ้  

รวมคะแนนหมวด 1  
  
หมวด  2   งานส่งเสริมวิชาการ  
               1.  งานวิชาการ  หมายถึง  งานท่ีผลิตตามค าจ ากดัความของ  “ผลงานวิชาการ”  ของมหาวิทยาลยั 
และมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนของคณะ  เป็นผลงานท่ีเกิดจากการริเร่ิมของตนเอง   
                    ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
                   “เอกสารค าสอน”  ตามค าจ ากดัความของ กพอ. หมายถงึ  เอกสารค าบรรยายท่ีเป็นรูปเลม่  
หรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในวิชาท่ีตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หวัข้อบรรยาย (มีรายละเอียด 
ประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมขึน้ เช่น  รายช่ือบทความหรือหนงัสืออา่นประกอบ 
บทเรียบเรียงคดัย่อเอกสารท่ีเก่ียวเน่ืองแผนภมูิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide) ตวัอย่าง 
หรือกรณีศกึษาท่ีใช้ประกอบการอธิบายภาพแบบฝึกปฏิบตัิรวมทัง้การอ้างอิงเพ่ือขยายความท่ีมาของสาระ 
และข้อมลู และบรรณานกุรมท่ีทนัสมยั 
                   “บทความทางวิชาการ”  หมายถงึ  งานเขียนท่ีเป็นบทความท่ีมีความยาวไมม่ากนกั  มีการ 
ก าหนดประเดน็ท่ีชดัเจน มีการวิเคราะห์ประเดน็ดงักลา่วตามหลกัวิชาการ และมีการสรุปประเดน็ อาจเป็น 
การน าความรู้จากแหลง่ตา่ง ๆ มาสงัเคราะห์ โดยท่ีผู้ เขียนสามารถให้ทศันะทางวิชาการของตนได้อย่าง 
ชดัเจน มีการอ้างอิงและบรรณานกุรมท่ีครบถ้วนและสมบรูณ์ ควรมีการน าเสนอหรือเผยแพร่ในระดบัชาติ 
หรือนานาชาติแล้ว 
                   “งานแปล”  หมายถงึ  งานแปลจากตวังานต้นแบบท่ีเป็นต ารา / หนงัสือท่ีเก่ียวข้องด้าน 
สื่อสารมวลชน ซึง่เมื่อได้น ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการด้านสื่อสารมวลชนท่ี 
ประจกัษ์ชดั เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศ 
หรือแปลจากภาษาตา่งประเทศหนึง่เป็นภาษาตา่งประเทศอีกภาษาหนึง่ ทัง้นีก้ารแปลควรแปลทัง้เลม่ 
การแปลเฉพาะบทให้คิดคะแนนตามสดัสว่นของต าราเลม่นัน้ๆ 
                   “ต ารา”  หมายถงึ  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนอง 
เนือ้หาทัง้หมดของรายวิชา หรือเป็นสว่นหนึง่ของวิชา หรือหลกัสตูรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดบัอดุมศกึษา เป็นรูปเลม่ท่ี 
ประกอบด้วย ค าน า สารบรรณ เนือ้เร่ือง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง และ 
บรรณานกุรม ทัง้นี ้อาจมีการอ้างอิงแหลง่ข้อมลูที่ทนัสมยัและครบถ้วนสมบรูณ์ ต าราท่ีสง่ต้องผ่านการ
ประเมินจากผู้อ่าน (Reader) ประเมินผลงานตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ถ้าไมม่ีผู้อ่าน (Reader) ให้ถือเป็นบทความ 
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                   “หนงัสือ”  หมายถงึ  เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึน้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปสูว่งวิชาการ และ/ 
หรือผู้อา่นทัว่ไป  มีความตอ่เน่ืองเช่ือมโยงในเชิงเนือ้หาและครอบคลมุโดยไมจ่ าเป็นต้องสอดคล้องหรือ 
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัสตูรหรือของวิชาใดวิชาหนึง่ในหลกัสตูร และไมจ่ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบ 
การเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึง่ ทัง้นี ้เนือ้หาสาระของหนงัสือต้องมีความทนัสมยั เมื่อพิจารณาถงึวนัท่ี 
จดัพิมพ์เป็นรูปเลม่ท่ีประกอบด้วย ค าน า สารบญั เนือ้เร่ือง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและ 
บรรณานกุรม หนงัสือท่ีสง่ต้องผ่านการประเมินจากผู้อา่น (Reader) ประเมินผลงานตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ถ้า
ไมม่ีผู้อา่น (Reader) ให้ถือเป็นบทความ 
                   อนึง่  ส าหรับผลงานประเภท งานบรรณาธิการหนงัสือ / วารสารวิชาการของคณะ / มหาวิทยาลยั   
สามารถน าไปกรอกในหมวด 4  ในฐานะคณะกรรมการ  ถ้าเป็นงานบรรณาธิการหนงัสือ / วารสารอื่น ๆ ให้ 
กรอกในหมวด 5 
                    ในท่ีนี ้ค าวา่  งานบรรณาธิการ  หมายความรวมถงึกองบรรณาธิการ 
               2.  งานวิชาการ ในข้อ 1. ไมร่วมข้อทดสอบ แบบฝึกหดั ตวัอย่างผลงานของผู้อื่นหรือ กฎระเบียบ 
ขององค์กรตา่ง ๆ ซึง่มีอยู่แตเ่ดิมแล้ว*   และคดัลอกมาเป็นจ านวนมากและไมร่วมโน้ตค าบรรยายท่ีใช้สอน 
หรือฉายในห้องเรียน 
               3.  งานวิชาการ ในข้อ 1. ท่ีเคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปอื่นมาแล้วจะไมค่ิดคะแนนให้เว้นแตจ่ะ 
ได้ปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติม ซึง่จะคิดคะแนนให้เฉพาะสว่นท่ีปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติมนัน้ โดยผู้ เสนอผลงาน 
ต้องชีแ้จงให้ทราบ* 
               4.  งานวิจัย  หมายถงึ  ผลงานวิชาการที่เป็นงานศกึษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี 
วิทยาการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ และมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนเพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลู ค าตอบ 
หรือข้อสรุปรวมท่ีจะน าไปสูค่วามก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอือ้ตอ่การน าวิชาการนัน้ไปประยกุต์ และได้รับ
การรับรองจากคณะหรือมหาวิทยาลยัท่ีคณะรับทราบ 
               5.  สัดส่วนการท างาน  หมายถงึ  ปริมาณการท างานวิจยันัน้ ๆ ถ้ามีผู้ ร่วมวิจยัหลายคนให้ 
หวัหน้า โครงการวิจยันัน้ระบสุดัสว่นการท างานของแตล่ะคน หากหวัหน้าโครงการวิจยัไมแ่จ้งสดัสว่น 
ดงักลา่วให้ถือวา่ผู้มีช่ือในงานวิจยัมีปริมาณการท างานเท่ากนั*   
              6.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หมายถงึ ผลงานอย่างอ่ืนท่ีมิใช่เอกสารประกอบการสอน 
ค าสอน หนงัสือ บทความทางวิชาการ ต ารา หรืองานวิจยั โดยปกติหมายถงึ สิ่งประดิษฐ์ หรืองาน 
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ฯลฯ อาจบนัทกึเป็นภาพยนตร์หรือแถบเสียงก็ได้  
                   ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นท่ีเสนอนัน้ จะต้องประกอบด้วยค าอธิบายท่ีชีใ้ห้เห็นวา่งาน 
ดงักลา่วท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ 
สาขาวิชานัน้ และแสดงถงึความสามารถในการบกุเบิกในสาขาวิชานัน้ ส าหรับผลงานท่ีมุง่ผลเชิงปฏิบตัิ 
จะต้องผ่านการพิสจูน์หรือมีหลกัฐานรายละเอียดตา่ง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคณุคา่ของผลงาน 
               7.  งานวิชาการ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น ท่ีน ามาเสนอผลงานในปีใด ต้อง 
เป็นงานท่ีท าเสร็จสมบรูณ์ในปีนัน้ 
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               8.  งานสร้างสรรค์ หมายถงึ ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทตา่งๆ ท่ีมีความเป็น 
นวตักรรม โดยมีการศกึษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึง่มีแนวทางการ 
ทดลองหรือการพฒันาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบกุเบิก 
ศาสตร์อนัก่อให้เกิดคณุคา่ทางสนุทรีย์และคณุประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจดักลุม่ศิลปะ 
ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1)ทศันศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ 
(2)ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดริุยางคศิลป์ นาฎยศิลป์ รวมทัง้การแสดงรูปแบบ 
ตา่งๆ และ (3)วรรณศิลป์ (Literature) ซึง่ประกอบด้วยบทประพนัธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบตา่งๆ ควรมีการ 
น าเสนอหรือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติแล้ว จะคิดคะแนนให้ 1 เร่ือง ตอ่การไปเผยแพร่ผลงาน 
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 1 ครัง้เท่านัน้  
                *** ผลงานวิชาการที่จะได้คะแนนจะต้องเสร็จสมบูรณ์ และต้องส่งหลักฐานตัวเล่ม
หรือส าเนาด้วย หากไม่ส่งตัวเล่มหรือส าเนาส่งและไม่แจ้งแหล่งที่มาจะไม่คดิคะแนนให้ทุกกรณี** 
*** เช่น 
(1) งานวิจยัต้องสง่เลม่ฉบบัสมบรูณ์ กรณีท่ีเป็นงานวิจยัท่ีได้ทนุสนบัสนนุงบจากคณะต้องแจ้งด้วย  
(2) บทความในวารสารวิชาการของคณะจะต้องระบรุายละเอยีดด้วยวา่อยู่ในวารสารเลม่ใด  
 
 คะแนนที่ได้ 

งานวิชาการ    **จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานงานทาง
วิชาการ หากเป็นงานแปลจะต้องส่งต้นฉบับงานแปลมาด้วย 

 

2.1  งานเขียนต ารา หรือหนงัสอืท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนของคณะ   
        (240 คะแนนตอ่เลม่)  
        ก.   ช่ือเร่ือง  ……………………………………………………….  
        ข.   ช่ือเร่ือง  ………………………………………………………  
        ค.   ช่ือเร่ือง  ………………………………………………………         
        ง.   ช่ือเร่ือง  ………………………………………………………         
2.2  งานแปลต ารา หรือหนงัสอืแบบเรียน (Text book) ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียน  
       การสอนของคณะ (120 คะแนนตอ่เลม่)  
        ก.   ช่ือเร่ือง  ……………………………………………………….  
        ข.   ช่ือเร่ือง  ………………………………………………………  
        ค.   ช่ือเร่ือง  ………………………………………………………         
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2.3  งานวิจยัท่ีคณะรับรอง     
       2.3.1  งานวิจยัท่ีได้รับทนุสนบัสนนุจากคณะ หรือ จากมหาวิทยาลยั  
                  (240 คะแนนตอ่เร่ือง)  
                  ก.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                       สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
                  ข.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                       สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
                  ค.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                       สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
     2.3.2  งานวิจยัท่ีคณะรับทราบ เป็นงานวิจยัทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัสื่อสารมวลชน  
                ซึง่เป็นความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั หรือ ผ่าน   
                TU-RAC โดยมคีา่ธรรมเนียมเข้าคณะ (150 คะแนน ตอ่เร่ือง)  
                ก.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                     สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
                ข.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                     สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
                ค.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                     สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
      2.3.3 งานวิจยัท่ีคณะรับทราบหรือผ่าน TU-RAC ซึง่เป็นความร่วมมือกบั  
               หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั โดยไมม่ีคา่ธรรมเนียมเข้าคณะ  
               (50 คะแนนตอ่เร่ือง รวมแล้วไมเ่กิน 100 คะแนน)  
        ก.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
              สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
        ข.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
              สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
2.4  งานสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ กพอ. ท่ีเก่ียวข้องกบัสื่อสารมวลชน  
       2.4.1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับทนุสนบัสนนุจากคณะ หรือ จากมหาวิทยาลยั  
                (240 คะแนนตอ่งาน)  
                ก.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                     สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
                ข.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                    สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
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      2.4.2 งานสร้างสรรค์ท่ีคณะรับทราบ เป็นงานสร้างสรรค์ทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบั    
               สื่อสารมวลชนซึง่เป็นความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั   
               หรือผ่าน TU-RAC โดยมีคา่ธรรมเนียมเข้าคณะ (150 คะแนนตอ่งาน)  
               ก.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                    สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
               ข.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                    สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
      2.4.3 งานสร้างสรรค์ท่ีคณะรับทราบ หรือ TU-RAC ซึง่เป็นความร่วมมือ  
               กบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั โดยไมม่ีคา่ธรรมเนียมเข้าคณะ   
               (50 คะแนนตอ่งาน รวมแล้วไมเ่กิน 100 คะแนน)  
               ก.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                     สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
               ข.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                    สดัสว่นการท างานร้อยละ……………  
2.5  บทความวิขาการ / ผลงานสร้างสรรค์ ท่ีมีการน าเสนอเผยแพร่ในระดบั   
        นานาชาติและระดบัชาต ิ  
       2.5.1  ระดบันานาชาติท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในฐานข้อมลูสากล   
                 (SJR/ISI/Scopus)  (200 คะแนนตอ่เร่ือง)  
                 ก.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                      การตีพิมพ์/เผยแพร่...........................................................  
                 ข.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                      การตีพิมพ์/เผยแพร่...........................................................  
       2.5.2  ระดบันานาชาติทัว่ไป (100 คะแนนตอ่เร่ือง)  
                 ก.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                      การตีพิมพ์/เผยแพร่...........................................................  
                 ข.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                      การตีพิมพ์/เผยแพร่...........................................................  
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       2.5.3  ระดบัชาตท่ีิได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในฐานข้อมลูระดบัชาติ TCI     
                 กลุม่ท่ี 1 (100 คะแนนตอ่เร่ือง)  
                ก.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                     การตีพิมพ์/เผยแพร่...........................................................  
                ข.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                     การตีพิมพ์/เผยแพร่...........................................................  
       2.5.4  ระดบัชาตทิัว่ไปอื่นๆ   (50 คะแนนตอ่เร่ือง)  
                 ก.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                      การตีพิมพ์/เผยแพร่...........................................................  
                 ข.  ช่ือเร่ือง………………………………………………………  
                      การตีพิมพ์/เผยแพร่...........................................................  
2.6  เอกสารค าสอนรายวิชาท่ีมีเนือ้หาการสอนท่ีสมบรูณ์ ตามค าจ ากดัความของ      
      กพอ.โดยต้องสอดคล้องกบัโครงร่างการสอน  ** ต้องเป็นงานที่ผลิตใหม่และ  
      ไม่เคยเสนอเพื่อประกอบการพจิารณาความดีความชอบมาก่อน และ  
       ต้องส่งโครงร่างบทมาด้วยเพื่อคณะกรรมการจะได้พจิารณาตามโครงร่าง    
      (50 คะแนนตอ่วิชา)  
        ก.  เอกสารค าสอนวิชา ...............……………………………...  
        ข.  เอกสารค าสอนวิชา ...............……………………………...  
        ค.  เอกสารค าสอนวิชา ...............……………………………...  
        ง.  เอกสารค าสอนวิชา ...............……………………………...  

        จ.  เอกสารค าสอนวิชา ...............……………………………...  

2.7 งานวิชาการลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะรับทราบแตไ่มเ่ก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน    

       ของคณะโดยตรง  เช่น  การเขียนต ารา มสธ. (คิดคะแนนตอ่หน่วย)  การเขียน  

       บทบรรณนิทศัน์ในวารสารวิชาการ (คิดคะแนนตอ่เร่ือง)  

       (20 คะแนนตอ่หน่วย / เร่ือง / บท รวมแล้วไมเ่กิน 100 คะแนน)  

        ก.  ...............…………………………………..……………………...  
        ข.  ...............……………………………..…………………………...  
        ค.  ...............……………………………………………..…………...  
        ง.  ...............………………………………………………..………...  
        จ.  ...............……………………………………….………………...  
  

รวมคะแนนหมวด 2  
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หมวด  3 งานบริการสังคม   
              “งานบริการสงัคม” หมายถึง การปฏิบตัิงานตามโครงการบริการสงัคม หรือโครงการบริการวิชาการแก่ 
สงัคม ซึง่เป็นโครงการท่ีท าให้สงัคมมีความรู้มากขึน้ และกลุม่เป้าหมายต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั 
เท่านัน้  ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามระเบียบของโครงการบริการสงัคมของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
               1.  กิจกรรม / โครงการเฉพาะกิจท่ีริเร่ิม โดยคณะหรือมหาวิทยาลยั  หมายความรวมถงึ  
กิจกรรม / โครงการท่ีด าเนินการแล้วโดยคณะกรรมการบริการสงัคมหรือผู้ เสนอโครงการ (ซึง่อาจเป็นตวับคุคล 
หรือสาขาวิชา)  ด าเนินการเองก็ได้ ทัง้นีก้ารด าเนินการใด ๆ ให้ถือเป็นภาระงานในหน้าท่ีของกรรมการซึง่ได้ 
คะแนนแยกตามต าแหน่ง 
                   นอกจากนี ้ การเป็นวิทยากร / ผู้อภิปราย / ผู้ด าเนินการอภิปราย / ผู้ผลิตสื่อ มีคะแนนแยกตา่งหาก 
               2.  กิจกรรม / โครงการเฉพาะกิจ / โครงการร่วม ท่ีริเร่ิมโดยหน่วยราชการอื่น หรือ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรท่ีไมแ่สวงหาผลก าไร โดยคณะเป็นผู้ด าเนินการ  หมายถึงกิจกรรม / โครงการ ท่ีด าเนินการแล้ว 
ตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก โดยคณะอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริการสงัคมหรือ 
สาขาวิชาหรือ คณะกรรมการอื่น ๆด าเนินการ ทัง้นีก้ารด าเนินการใด ๆ ให้ถือเป็นภาระในหน้าท่ีของ 
กรรมการซึง่ได้คะแนนแยกตามต าแหน่งนอกจากการเป็นวิทยากร / ผู้อภิปราย / มีคะแนนแยกตา่งหาก 
ผู้ด าเนินการอภิปราย / ผู้ผลิตสื่อ  
              3. งานวิทยากร / ผู้อภิปราย / ผู้ด าเนินการอภิปราย จะต้องเป็นหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิในโครงการบริการ 
สงัคมท่ีคณะแตง่ตัง้เท่านัน้  การเป็นวิทยากร / ผู้อภิปราย / ผู้ด าเนินการอภิปราย ท่ีไมใ่ช่งานตามโครงการ 
บริการสงัคมของคณะหรือไปปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วกบัหน่วยงานอื่นๆ ไมถื่อเป็นงานในหมวดบริการสงัคม  
ให้กรอกผลงานในหมวด 5  กรณีงานผู้ผลิตรายการวิทยจุะต้องเป็นเจ้าของรายการที่อยู่ด าเนินรายการโดย 
ตลอดเท่านัน้ ผู้ ท่ีได้รับเชิญมาจดัรายการเป็นครัง้คราวหรือผู้จดัรายการวิทยแุละไมไ่ด้เป็นเจ้าของรายการ 
 ให้กรอกผลงานในหมวด 5  กรณีงานผลิตค าบรรยายเป็นเสยีง (Audio Description) จะคดิคะแนนให้เป็น 
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบใน 1 โครงการ  เช่น  เขียนบท ตรวจบท ลงเสียง บรรณาธิกร  เป็นต้น 
              4. โครงการท่ีใช้เงินกองทนุคา่ธรรมเนียมการศกึษาเพ่ือการพฒันา คิดเป็นสว่นหนึง่ของรายวิชา 
ไมน่บัเป็นโครงการบริการสงัคม ให้ไปกรอกในหมวด 5 งานอื่นๆ 
 
 คะแนนที่ได้ 

3.1  โครงการภายในคณะ / มหาวิทยาลยั    
        ก.  ช่ือโครงการ .................................................................  
    (     )  ประธานกรรมการ  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรึกษา / กรรมการ  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมการและเลขานกุาร  (45 คะแนน)  
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 คะแนนที่ได้ 

        ข.  ช่ือโครงการ .................................................................  
    (     )  ประธานกรรมการ  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรึกษา / กรรมการ  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมการและเลขานกุาร  (45 คะแนน)  
       ค.  ช่ือโครงการ .................................................................  
    (     )  ประธานกรรมการ  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรึกษา / กรรมการ  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมการและเลขานกุาร  (45 คะแนน)  
3.2  โครงการร่วมกบัองค์กรภายนอก  ** แนบสรุปรายงานความก้าวหน้าหรือ  

      ผลการด าเนินงานโครงการน าเสนอคณะด้วย     
        ก.  ช่ือโครงการ .................................................................  
    (     )  ประธานกรรมการ  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรึกษา / กรรมการ  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมการและเลขานกุาร  (45 คะแนน)  
        ข.  ช่ือโครงการ .................................................................  
    (     )  ประธานกรรมการ  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรึกษา / กรรมการ  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมการและเลขานกุาร  (45 คะแนน)  
        ค.  ช่ือโครงการ .................................................................  
    (     )  ประธานกรรมการ  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรึกษา / กรรมการ  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมการและเลขานกุาร  (45 คะแนน)  
3.3  โครงการหรือกิจกรรม ท่ีท าหน้าท่ีเป็น วิทยากร / ผู้อภิปราย / ผู้ด าเนินการ  
       อภิปราย / และผู้ผลิตสื่อ เช่น บรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการวิทย ุ  
       ผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ งาน Audio Description ฯลฯ    
                ก.  ......................................................................     (30 คะแนน)  
                ข.  ......................................................................     (30 คะแนน)  
                ค.  ......................................................................     (30 คะแนน)  
                ง.  ......................................................................      (30 คะแนน)  
                จ.  ......................................................................      (30 คะแนน)  
  

รวมคะแนนหมวด 3  
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หมวด  4  งานบริหาร 
              1.  คะแนนของผู้บริหารให้คิดตามเกณฑ์คะแนนงานสอนในคณะ  ดงันี ้
                    -  คณบดี           มีคะแนนตอ่งวดการประเมิน                                    (480 คะแนน) 
                    -   รองคณบดี      มีคะแนนต่องวดการประเมิน                                           (240  คะแนน) 
                    -  ผู้อ านวยการโครงการพิเศษท่ีจดัการเรียนการสอน   
                                              มีคะแนนตอ่งวดการประเมิน                                   (240 คะแนน) 
                    -  ผู้ช่วยคณบดี    มีคะแนนตอ่งวดการประเมิน                                   (180 คะแนน) 
                    -  ผู้อ านวยการโครงการบริการสงัคม    มีคะแนนตอ่งวดการประเมิน    (180 คะแนน)                                
                     - หวัหน้าสาขาวิชา และ นายสถานีวิทย ุ มีคะแนนตอ่งวดการประเมิน (180 คะแนน)   
               2.  ผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่งมากกวา่หนึง่ต าแหน่ง ให้คิดคะแนนจากต าแหน่งท่ีมีคะแนนสงูสดุ 
และคิดคะแนนคร่ึงหนึง่จากอีกหนึง่ต าแหน่ง 
                 3.  ผู้บริหารหรืออาจารย์ท่ีไปประชมุแทนคณบดี จะไมค่ิดคะแนนให้ 
               4.  กรรมการมีวาระ  หมายถงึ  กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้ท างานหลกัของคณะ  มีวาระการ 
 ท างานไมน้่อยกวา่ 1 ปี  เชน่   คณะกรรมการปริญญาตรี   เป็นต้น  ทัง้นี ้กรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้แตล่ะชดุต้องเข้า 
ประชมุมากกวา่ 70%  ยกเว้นติดภารกิจการสอนของคณะ หรือการประชมุ อบรม สมัมนาท่ีคณะมอบหมาย 
หรือการลาท่ีมเีหตผุลตามสมควร  โดยต้องแจ้งเลขานุการคณะกรรมการทราบทุกครัง้ 
               5.  กรรมการเฉพาะกิจ  หมายถงึ  กรรมการหรือคณะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ท างาน 
เฉพาะเร่ืองของคณะ / มหาวิทยาลยัเป็นครัง้คราว ระยะเวลาการท างานขึน้กบัช่วงก าหนดเวลาของงาน     
เช่นคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์งานวนัพระราชทาน  
ปริญญาบตัร  เป็นต้น ทัง้นีไ้มน่บัรวมการขาดประชมุเน่ืองจากภาระงานสอนหรือ แจ้งการลาเหตผุลตามสมควร 
               6.  ท่ีปรึกษากลุม่กิจกรรมท่ีคณะรับทราบ  หมายถงึ  กลุม่กิจกรรมท่ีแตง่ตัง้โดยเฉพาะ เช่น  
กลุม่ กน.วส.  กลุม่งานคา่ย  กลุม่ละคร  โครงการคอหนงั และกลุม่สื่อตา่ง ๆ เป็นต้น 
               7.  กรรมการนอกคณะ ภายในมหาวิทยาลยั ไมร่วมงานในระดบัผู้บริหารมหาวิทยาลยั เช่น  
รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านกั / สถาบนั  และงานในขอบเขตหน้าท่ีดงักลา่วและ 
ไมร่วมงานท่ีผู้บริหารของคณะได้รับแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลยัให้เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง เช่น  
คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์โครงการขยายโอกาสทางการศกึษา ได้แก่ โครงการนกัศกึษาเรียนดีจาก 
ชนบท โครงการนกัศกึษาเรียนดีในเขตเมือง โครงการผู้มีความสามารถดีเดน่ด้านกีฬา โครงการ 
นกัศกึษาผู้ พิการ และ คณะกรรมการสอบวินยัเดก็ทจุริต เป็นต้น 
               8. กรรมการภายนอกมหาวิทยาลยั ต้องมีความเก่ียวข้องกบัวิชาการด้านสื่อสารมวลชน  
เช่น การเป็นกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการของสถาบนัการศกึษาด้านนี ้ เป็นต้น  หรือเป็นงานท่ี
เก่ียวข้องกบัวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน เช่น กรรมการตดัสนิงานสื่อสารมวลชนและกรรมการ 
บริหารงานสื่อสารมวลชน เป็นต้น ไมน่บัเป็นรายเร่ืองหรือรายครัง้ 
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    คะแนนที่ได้ 

4.1 งานภายในคณะ  
      4.1.1  งานในต าแหน่งบริหาร  
               (       )  ก. คณบด ี                 (480 คะแนน)  
               (       )  ข. รองคณบดี         (240 คะแนน)  
                (        )  ค. ผู้อ านวยการโครงการพิเศษที่จดัการเรียนการสอน  (240 คะแนน)  
               (       )  ง. ผู้ช่วยคณบดี                                                  (180 คะแนน)  
               (       )  จ. ผู้อ านวยการโครงการบริการสงัคม                   (180 คะแนน)  
               (       )  ฉ. หวัหน้าสาขาวิชา                 (180 คะแนน)  
               (       )  ช. นายสถานีวิทย ุ                 (180 คะแนน)  
  
       4.1.2  งานคณะกรรมการมีวาระ  (คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบงานบริหาร
ตามพนัธกิจของคณะ *** ท าเคร่ืองหมายให้ตรงกบัชดุคณะกรรมการและต าแหน่ง       

 

ท่ีได้รับแตง่ตัง้ในงวดท่ีประเมิน ***  (รวมแล้วไมเ่กิน 240 คะแนน )    
              1.  ช่ือคณะกรรมการ.... บริหารคณะวารสารศาสตร์ฯ ....  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
              2.  ช่ือคณะกรรมการ .... วิชาการ ....  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
        (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร                (20 คะแนน)  
              3.  ช่ือคณะกรรมการ .... ปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ....  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
        (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
        (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
              4.  ช่ือคณะกรรมการ .... ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ....  
    (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา         (30 คะแนน)  
    (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
    (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
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               5.  ช่ือคณะกรรมการ .... ปริญญาโท ....  
    (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
    (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
    (      )  กรรมการและเลขานกุาร                           (20 คะแนน)  
              6.  ช่ือคณะกรรมการ ....  ปริญญาเอก ....  
        (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
                   (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  

              7. ช่ือคณะกรรมการ ....  กล่ันกรองข้อเสนอแนะเค้าโครงฯ ....  

       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  
              8. ช่ือคณะกรรมการ .... ส่งเสริมงานวิจัย ....  
                  (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  
              9. ช่ือคณะกรรมการ .... ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ....  
       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  
         10. ช่ือคณะกรรมการ .... พัฒนาคุณภาพการศึกษา ....  
                  (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  
            11. ช่ือคณะกรรมการ .... บริหารท่ัวไป ....  
       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  
            12. ช่ือคณะกรรมการ .... การคลัง ....  
       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  
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 คะแนนที่ได้ 

            13. ช่ือคณะกรรมการ... วางแผนและพัฒนา...  
       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  

            14. ช่ือคณะกรรมการ .... บริการสังคม ....    

       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  
            15. ช่ือคณะกรรมการ ... การนักศึกษา ....  
       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  
            16. ช่ือคณะกรรมการ ... ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ....  
       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  
            17. ช่ือคณะกรรมการ ... ส่ือสารองค์กร ....  
       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  

            18. ช่ือคณะกรรมการ ... ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพเิศษ ....  

       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  

            19. ช่ือคณะกรรมการ ... บริหารสถานีวิทยุ มธ. ....  

       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  

            20. ช่ือคณะกรรมการ ... บริหาร Digital Media Center ....  

       (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (20 คะแนน)  
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    4.1.3 งานคณะกรรมการเฉพาะกิจ  (รวมแล้วไมเ่กิน 240 คะแนน ) คะแนนที่ได้ 

               1. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
               2. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
               3. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
               4. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
               5. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
               6. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
               7. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
               8. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
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    คะแนนที่ได้ 

               9. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
             10. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
             11. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
              12. ช่ือคณะกรรมการ………………………………………………...  
   (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมการ                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมการและเลขานกุาร               (20 คะแนน)  
      4.1.4 งานคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร .......................................  
                  (      )  ประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา  (60 คะแนน)  
  (      )  กรรมการ    (30 คะแนน)  
       (      )  กรรมการและเลขานกุาร                 (40 คะแนน)  
      4.1.5 งานกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์”  
                  (      )  บรรณาธิการ / ท่ีปรึกษา               (30 คะแนน)  
  (      )  เจ้าหน้าท่ีกองบรรณาธิการ                         (10 คะแนน)  
       (      )  ผู้ช่วยบรรณาธิการ                 (20 คะแนน)  
      4.1.6 งานที่ปรึกษาหรือผู้ประสานงานกลุ่มกจิกรรมที่คณะรับทราบ   
                (30 คะแนนตอ่กลุม่/ ไมเ่กิน 150 คะแนน)  
  ก. ช่ือกลุม่กิจกรรม ………………………………………….  
  ข. ช่ือกลุม่กิจกรรม ………………………………………….  
  ค. ช่ือกลุม่กิจกรรม ………………………………………….  
  ง. ช่ือกลุม่กิจกรรม ………………………………………….  
  จ. ช่ือกลุม่กิจกรรม …………………………………………. 
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4.2 งานภายนอกคณะ คะแนนที่ได้ 
     4.2.1 กรรมการนอกคณะ ภายในมหาวิทยาลัย  (ต้องไมใ่ช่งานท่ีเป็น                 
               สว่นหนึง่ของต าแหนง่งานทางบริหารของคณะ)   
               (20 คะแนนตอ่ชดุ / ไมเ่กิน 120 คะแนน)  
              1. ………………………………………………………………..  
              2. ………………………………………………………………..  
              3. ………………………………………………………………..  
              4. ………………………………………………………………..  
              5. ………………………………………………………………..  
              6.  ………………………………………………………………..  
  
     4.2.2  กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย  (ต้องไมใ่ช่งานท่ีเป็นสว่นหนึง่ของ  
                ต าแหน่งงานทางบริหารของคณะ)     
                4.2.2.1  กรรมการในงานวิชาการด้านสื่อสารมวลชน    
                             (10 คะแนนตอ่ชดุ / ไมเ่กิน 100 คะแนน)  
                           1. ………….…………………..………………………………..  
                           2 …………………………………….…………………………..  
                           3. ………………………………………………………………..  
                           4. ………………………………………………………………..  
                           5.………………………………………………………………..  
                           6.………………………………………………………………..  
                           7.………………………………………………………………..  
                           8.………………………………………………………………..  
                           9.………………………………………………………………..  
                          10.………………………………………………………………..  
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 คะแนนที่ได้ 

                 4.2.2.2  กรรมการในงานวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน   
                              (10 คะแนนตอ่ชดุ / ไมเ่กิน 100 คะแนน)  
                           1. ………….…………………..………………………………..  
                           2 …………………………………….…………………………..  
                           3. ………………………………………………………………..  
                           4. ………………………………………………………………..  
                           5.………………………………………………………………..  
                           6.………………………………………………………………..  
                           7.………………………………………………………………..  
                           8.………………………………………………………………..  
                           9.………………………………………………………………..  
                          10.………………………………………………………………..  

  
รวมคะแนนหมวด 4  

 
 
หมวด 5 งานอ่ืนๆ   ที่ท่านเหน็ว่าไม่ตรงกับรายการข้างต้น  (10 คะแนนตอ่รายการ  / ไมเ่กิน 1 คะแนน) 
               1.  เป็นงานท่ีอาจไมต่รงกบัรายการในแบบประเมินผลงาน เช่น การจดัโครงการ / กิจกรรมให้กบั 
นกัศกึษาท่ีไมอ่ยู่ในรายวิชา การจดัรายการวิทย ุหรือรายการโทรทศัน์ท่ีมิได้เป็นงานของคณะท่ีคณะ
รับทราบ และการผลิตงานเขียนทัว่ไป เชน่ งานบรรณาธิการหนงัสือหรือวารสารซึง่มิได้เป็นของคณะหรือ 
มหาวิทยาลยัซึง่ไมต่รงกบัความหมายของ  “ผลงานวิชาการ”  ของมหาวิทยาลยั เป็นต้นแตย่งัพิจารณาให้ 
ได้รับคะแนนโดยจะให้คะแนนตามประเภทของงาน ไมน่บัเป็นรายชิน้ โดยต้องสง่หลกัฐานตา่งๆ ท่ีได้รับ 
มอบหมายให้ไปปฏิบตัิงานท่ีเป็นปัจจบุนั เชน่ ค าสัง่แตง่ตัง้ หรือ หนงัสือเชิญตา่งๆ แนบมาด้วย 
               2.  การมาปฏิบตัิงานสอบสมัภาษณ์นกัศกึษาเข้าใหมร่ะดบัปริญญาตรีภาคปกตแิละระดบั
บณัฑิตศกึษาภาคปกติ และการมาปฏิบตัิงานฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรของนกัศกึษา 
(ต้องลงลายมือช่ือมาปฏิบตัิงาน) ให้กรอกในหมวดนี ้ 
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 คะแนนที่ได้ 

                     สว่นการเป็นกรรมการสอบอื่น ๆ การออกข้อสอบ ตรวจพิมพ์ข้อสอบ 
ตรวจข้อสอบ ไมถื่อเป็นงานอื่น ๆ ตามความหมายนี ้ไมค่ิดคะแนนให้ 

 

  
            5.1  ………………………………………………………………..  
            5.2  ….……………………………………………………………..  
            5.3  ….……………………………………………………………..  
            5.4  ….……………………………………………………………..  
            5.5  ….……………………………………………………………..  

            5.6  ………………………………………………………………..  
            5.7  ….……………………………………………………………..  
            5.8  ….……………………………………………………………..  
            5.9  ….……………………………………………………………..  
            5.10 ….……………………………………………………………..  

รวมคะแนนหมวด 5  

 
คะแนนรวมทุกหมวด  

  
 
หมายเหตุ 1. แบบประเมินผลงานนีใ้ช้ประเมินการปฏิบตัิงานของอาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร 
มวลชน ทุกท่าน   ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นการวดัผลที่มีเกณฑ์แน่นอน และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 2.  โปรดแนบผลงานและค าสัง่แต่งตัง้ต่าง ๆ มาด้วย  ผลงาน และเอกสารท่ีเป็นสิ่งพิมพ์
ทัง้หมดจะไม่คืนให้ 


