
  แบบประเมินผลงานประจ าปีของอาจารยค์ณะวารสารศาสตรแ์ละส่ือสารมวลชน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (เลื่อนคำ่จำ้ง ณ วนัท่ี 1 ตลุำคม 2564)  
ผลงำนตัง้แต ่... 1 กรกฎำคม 2563 ...  ถงึ  วนัท่ี ... 30 มิถนุำยน 2564  .... 

ช่ือ……………………………………………………………... ต  ำแหน่ง …………..…………… 

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

 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของอำจำรย ์แบ่งเป็น 5 หมวด   
 กำรใหค้ะแนนเป็นไปตำมเหตผุลอนัสมควร แตต่อ้งไมเ่กินปริมำณคะแนนท่ีระบใุนแตล่ะรำยกำร 
 กำรด ำเนินกำรใด ๆ เป็นภำษำไทย หรือภำษำตำ่งประเทศ มีน ำ้หนกัคะแนนเท่ำกนั 
 แบบประเมินนีเ้ป็นกำรประเมินผลสมัฤทธ์ิของงำน ตำมสดัสว่นคะแนน ดงันี ้

- พนกังำนมหำวิทยำลยั สดัสว่นคะแนนรอ้ยละ 100 
- พนกังำนมหำวิทยำลยั (คณะวำรสำรศำสตรฯ์) สดัสว่นคะแนนรอ้ยละ 100 
- พนกังำนเงินรำยได ้สดัสว่นคะแนนรอ้ยละ 100 

 
หมวด  1   งานสอนและงานทีป่รึกษา 
               1.  ให้คะแนนการสอนในระดบัปริญญำตรี ทัง้ภำยในคณะและนอกคณะภำยในมหำวิทยำลยั * 
ไมร่วมกำรสอนในภำคฤดรูอ้น 

                  ส  ำหรบักำรสอนนอกคณะในมหำวิทยำลยั ท่ีคณะรบัทรำบ และไมไ่ดเ้ป็นโครงกำรเลีย้งตวัเอง 
              2.  จ านวนช่ัวโมงบรรยายและปฏิบัติ  หมำยถงึ  จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอนจริงซึง่ก ำหนดให ้ “1 
ชั่วโมงบรรยำยเท่ำกบั 5 คะแนน”  หรือเท่ำกบั 240 คะแนนตอ่วิชำ (ทัง้นีส้ำมำรถเชิญวิทยำกรพิเศษ 
ไดไ้มเ่กิน 9 ชั่วโมงตอ่วิชำ) 
                   วิชำท่ีมีกำรเรียนกำรสอนตัง้แต ่2 กลุม่วิชำขึน้ไป ใหก้รอก Section ท่ีตนเองรบัผิดชอบให ้
ชดัเจน 
                   วิชำท่ีผูส้อน สอนหลำย Section  คิดคะแนนใหเ้ท่ำกนัทกุ Section 
                   ส  ำหรบักำรสอนนอกคณะ  ก ำหนดให ้“1 ชั่วโมงบรรยำย เท่ำกบั 1.25 คะแนน” หรือเท่ำกบั 
วิชำละ 60 คะแนน รวมแลว้ไมเ่กิน 240 คะแนน 
                    ถำ้มีผูส้อนหลำยท่ำนใน 1 วิชำ  กำรเชิญวิทยำกรภำยนอกในแตล่ะวิชำ อำจใชวิ้ธีกำรเฉลี่ย  
ตำมแตจ่ะตกลงในกลุม่ผูส้อน หำกมิไดก้รอกจ ำนวนชั่วโมงท่ีสอนจริง หรือกรอกแลว้ค ำนวณไดไ้มต่รงกนั 
ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบตรวจสอบขอ้มลู 
              3.  งานอาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  ใหค้ะแนนในงวดท่ี 
นกัศกึษำสง่สำรนิพนธ ์/ วิทยำนิพนธ ์/ กำรคน้ควำ้อิสระ ฉบบัสมบรูณต์อ่คณะท่ีสงักดั 
 
 

** กรุณาพิมพ์ข้อมูลด้วยหมึกสี (หากพิมพ์ข้อมูล) 
** กรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรูปแบบของแบบฟอร์ม 
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              4.  งานอาจารย์ทีป่รึกษา  หมำยถงึ  กำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นวิชำกำรและทั่วไปแกน่กัศกึษำในท่ี 
ปรกึษำตำมท่ีคณะมอบหมำย ทัง้ระดบัปริญญำตรีภำคปกติ และภำคภำษำองักฤษ  ระดบับณัฑิตศกึษำ  
โดยนบัจ ำนวนนกัศกึษำตำมขอ้มลูของคณะกรรมกำรปริญญำตรี และคณะกรรมกำรบณัฑิตศกึษำ 
              5. อาจารย์แลกเปลีย่น Visiting Professor (เฉพำะท่ีสง่ออก) คือ อำจำรย ์Full-time หมำยถึง 
Visiting scholar / professor ท่ีรบัผิดชอบกำรเรียนกำรสอนไมต่  ่ำกว่ำ 48 ชั่วโมง กรณีท่ีรบัผิดชอบ 
กำรเรียนกำรสอนไมค่รบ 48 ชั่วโมง ใหค้ิดคะแนนใหต้ำมสดัสว่น ทัง้นี ้ใหน้บัเฉพำะมหำวิทยำลยัท่ีมี MOU 
กบัคณะหรือมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์และมหำวิทยำลยัท่ีไมม่ี MOU แตไ่ดร้บักำรรบัรองจำก ก.พ.เท่ำนัน้ 
 
 คะแนนทีไ่ด้ 

1.1  งำนสอนในคณะระดบัปรญิญำตรี ภำคปกติ   (240 คะแนนตอ่วิชำ)  
        ก.  วิชำ…………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ข.  วิชำ…………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ค.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ง.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        จ.  วิชำ…………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ฉ.  วิชำ…………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ช.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ซ.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
  
1.2  งำนสอนในคณะระดบัปรญิญำตรี ภำคภำษำองักฤษ และ ระดบัปริญญำโท   
       ภำคพิเศษ MCA / MCM (120 คะแนนตอ่วิชำ)  
        ก.  วิชำ…………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ข.  วิชำ…………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
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       ค.  วิชำ…………………………………………………………………. 

 

             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ง.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        จ.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ฉ.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ช.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ซ.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ฌ.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ญ.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
  
1.3 งำนสอนในคณะระดบัปริญญำโท ภำคปกติ และ ระดบัปริญญำเอก  
       (240 คะแนนตอ่วิชำ)  
        ก.  วิชำ…………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ข.  วิชำ…………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ค.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ง.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        จ.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ฉ.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
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       ช.  วิชำ…………………………………………………………………. 

 

             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ซ.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
  
1.4 งำนสอนนอกคณะในมหำวิทยำลยั เก่ียวขอ้งกบัวิชำสื่อสำรมวลชน ในระดบั  
      ปริญญำตรี ท่ีเป็นโครงกำรปกติ   (60 คะแนนตอ่วิชำ รวมแลว้ไมเ่กิน       
      240 คะแนน)  
        ก. วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ข.  วิชำ…………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ค.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
        ง.  วิชำ………………………………………………………………….  
             จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
  
1.5 อำจำรยแ์ลกเปลี่ยน Visiting Professor (เฉพำะท่ีสง่ออก)   
       1.5.1 งำนสอนในมหำวิทยำลยัท่ีมี MOU กบัคณะหรือมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์  
              (240 คะแนนตอ่วิชำ)  
                ก. วิชำ………………………………………………………………….  
                    จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
                ข. วิชำ………………………………………………………………….  
                    จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
       1.5.2 งำนสอนในมหำวิทยำลยัท่ีไมม่ี MOU แต่ กพ. รบัรอง (120 คะแนนต่อวิชำ)  
                ก. วิชำ………………………………………………………………….  
                    จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
                ข. วิชำ………………………………………………………………….  
                    จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอน /ภำค…….……..…………………  
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 คะแนนทีไ่ด้ 

 
หมายเหตุ :-  (ข้อ 1.6 1.7 และ 1.8 กรรมการจะเป็นผู้กรอก) 

 

1.6  ก.  งำนอำจำรยท่ี์ปรกึษำสำรนิพนธร์ะดบัปริญญำตรี ภำคปกติของคณะ    
            (30 คะแนนตอ่เรื่อง รวมแลว้ไมเ่กิน 240 คะแนน)    
            จ ำนวนเรื่อง…………………………  
       ข.  งำนอำจำรยท่ี์ปรกึษำสำรนิพนธร์ะดบัปริญญำตรี ภำคภำษำองักฤษของคณะ    
            (20 คะแนนตอ่เรื่อง รวมแลว้ไม่เกิน 100 คะแนน)    
            จ ำนวนเรื่อง…………………………  
        ค.  งำนอำจำรยท่ี์ปรกึษำวิทยำนิพนธ ์ระดบัปริญญำโท   
              (20 คะแนนตอ่เรื่อง รวมแลว้ไม่เกิน 100 คะแนน)   
            จ ำนวนเรื่อง…………………………  
        ง.  งำนอำจำรยท่ี์ปรกึษำกำรคน้ควำ้อสิระ ระดบัปริญญำโท   
              (10 คะแนนตอ่เรื่อง รวมแลว้ไมเ่กิน 150 คะแนน)   
            จ ำนวนเรื่อง…………………………  
        จ.  งำนอำจำรยท่ี์ปรกึษำวิทยำนิพนธ ์ระดบัปริญญำเอก   
              (40 คะแนนตอ่เรื่อง รวมแลว้ไมเ่กิน 200 คะแนน)   
            จ ำนวนเรื่อง…………………………  
        ฉ.  งำนอำจำรยท่ี์ปรกึษำสำรนิพนธ ์/วิทยำนิพนธ ์ภำคปกตินอกคณะ   
               หลกัสตูรระดบัปริญญำหรือเทียบเท่ำ (ไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทน)  
               (20 คะแนนตอ่เรื่อง รวมแลว้ไมเ่กิน 120 คะแนน)   
             จ ำนวนเรื่อง…………………………  
 
1.7  งำนอำจำรยท่ี์ปรกึษำของคณะ  (3 คะแนนตอ่รำย) 

 

        ก. จ ำนวนนกัศกึษำระดบัปริญญำตรี………………………….  
        ข. จ ำนวนนกัศกึษำระดบัปริญญำโท  ....................................  
        ค. จ ำนวนนกัศกึษำระดบัปริญญำเอก  ....................................  
 
1.8  คะแนนพิเศษ (50 คะแนน)  

 

      ***** คะแนนพิเศษนีจ้ะไดร้บั เม่ือทุกรำยวิชำท่ีสอนในรอบประเมินนีไ้ด ้  
      คะแนน ไมต่  ่ำกวำ่ 3.51 หำกมีวิชำใดวิชำหนึ่งไดค้ะแนนไมถ่งึ 3.51 จะไมไ่ด ้  
      คะแนนในขอ้นี ้  

รวมคะแนนหมวด 1  
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หมวด  2   งานส่งเสริมวิชาการ  
               1.  งานวิชาการ  หมำยถึง  งำนท่ีผลิตตำมค ำจ ำกดัควำมของ  “ผลงำนวิชำกำร”  ของมหำวิทยำลยั 
และมีเนือ้หำเก่ียวขอ้งกบักำรเรียนกำรสอนของคณะ  เป็นผลงำนท่ีเกิดจำกกำรริเริ่มของตนเอง   
                    ผลงำนทำงวิชำกำร  ประกอบดว้ย 
                   “เอกสำรค ำสอน”  ตำมค ำจ ำกดัควำมของ กพอ. หมำยถงึ  เอกสำรค ำบรรยำยท่ีเป็นรูปเลม่  
หรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในวิชำท่ีตนสอน ประกอบดว้ย แผนกำรสอน หวัขอ้บรรยำย (มีรำยละเอียด 
ประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมขึน้ เช่น  รำยช่ือบทควำมหรือหนงัสืออำ่นประกอบ 
บทเรียบเรียงคดัย่อเอกสำรท่ีเก่ียวเน่ืองแผนภมูิ (chart) แถบเสียง (tape) ภำพเลื่อน (slide) ตวัอย่ำง 
หรือกรณีศกึษำท่ีใชป้ระกอบกำรอธิบำยภำพแบบฝึกปฏิบตัิรวมทัง้กำรอำ้งอิงเพ่ือขยำยควำมท่ีมำของสำระ 
และขอ้มลู และบรรณำนกุรมท่ีทนัสมยั 
                   “บทควำมทำงวิชำกำร”  หมำยถงึ  งำนเขียนท่ีเป็นบทควำมท่ีมีควำมยำวไมม่ำกนกั  มีกำร 
ก ำหนดประเดน็ท่ีชดัเจน มีกำรวิเครำะหป์ระเดน็ดงักลำ่วตำมหลกัวิชำกำร และมีกำรสรุปประเดน็ อำจเป็น 
กำรน ำควำมรูจ้ำกแหลง่ตำ่ง ๆ มำสงัเครำะห ์โดยท่ีผูเ้ขียนสำมำรถใหท้ศันะทำงวิชำกำรของตนไดอ้ย่ำง 
ชดัเจน มีกำรอำ้งอิงและบรรณำนกุรมท่ีครบถว้นและสมบรูณ ์ควรมีกำรน ำเสนอหรือเผยแพรใ่นระดบัชำติ 
หรือนำนำชำติแลว้ 
                   “งำนแปล”  หมำยถงึ  งำนแปลจำกตวังำนตน้แบบท่ีเป็นต ำรำ / หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งดำ้น 
สื่อสำรมวลชน ซึง่เมื่อไดน้  ำมำแปลแลว้จะเป็นกำรเสริมควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำรดำ้นสื่อสำรมวลชนท่ี 
ประจกัษช์ดั เป็นกำรแปลจำกภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทยหรือจำกภำษำไทยเป็นภำษำตำ่งประเทศ 
หรือแปลจำกภำษำตำ่งประเทศหนึ่งเป็นภำษำตำ่งประเทศอีกภำษำหนึ่ง ทัง้นีก้ำรแปลควรแปลทัง้เลม่ 
กำรแปลเฉพำะบทใหค้ิดคะแนนตำมสดัสว่นของต ำรำเลม่นัน้ๆ 
                   “ต ำรำ”  หมำยถงึ  เอกสำรทำงวิชำกำรที่เรียบเรยีงอย่ำงเป็นระบบ อำจเขียนเพ่ือตอบสนอง 
เนือ้หำทัง้หมดของรำยวิชำ หรือเป็นสว่นหนึ่งของวิชำ หรือหลกัสตูรก็ได ้โดยมีกำรวิเครำะหแ์ละสงัเครำะห ์
ควำมรูท่ี้เก่ียวขอ้งและสะทอ้นใหเ้ห็นควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดวิชำในระดบัอดุมศกึษำ เป็นรูปเลม่ท่ี 
ประกอบดว้ย ค ำน ำ สำรบรรณ เนือ้เรื่อง กำรอธิบำยหรือกำรวิเครำะห ์กำรสรุป กำรอำ้งอิง และ 
บรรณำนกุรม ทัง้นี ้อำจมีกำรอำ้งอิงแหลง่ขอ้มลูที่ทนัสมยัและครบถว้นสมบรูณ ์ต ำรำท่ีสง่ตอ้งผ่ำนกำร
ประเมินจำกผูอ้่ำน (Reader) ประเมินผลงำนตำมเกณฑ ์ก.พ.อ. ถำ้ไมม่ีผูอ้่ำน (Reader) ใหถื้อเป็นบทควำม 
                   “หนงัสือ”  หมำยถงึ  เอกสำรทำงวิชำกำรที่เขียนขึน้เพ่ือเผยแพรค่วำมรูไ้ปสูว่งวิชำกำร และ/ 
หรือผูอ้ำ่นทั่วไป  มีควำมตอ่เน่ืองเช่ือมโยงในเชิงเนือ้หำและครอบคลมุโดยไมจ่ ำเป็นตอ้งสอดคลอ้งหรือ 
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหลกัสตูรหรือของวิชำใดวิชำหนึ่งในหลกัสตูร และไมจ่ ำเป็นตอ้งน ำไปใชป้ระกอบ 
กำรเรียนกำรสอนในวิชำใดวิชำหนึ่ง ทัง้นี ้เนือ้หำสำระของหนงัสือตอ้งมีควำมทนัสมยั เมื่อพิจำรณำถงึวนัท่ี 
จดัพิมพเ์ป็นรูปเลม่ท่ีประกอบดว้ย ค ำน ำ สำรบญั เนือ้เรื่อง กำรวิเครำะห ์กำรสรุป กำรอำ้งอิงและ 
บรรณำนกุรม หนงัสือท่ีสง่ตอ้งผ่ำนกำรประเมินจำกผูอ้ำ่น (Reader) ประเมินผลงำนตำมเกณฑ ์ก.พ.อ. ถำ้
ไมม่ีผูอ้ำ่น (Reader) ใหถื้อเป็นบทควำม 
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                   อนึ่ง  ส  ำหรบัผลงำนประเภท งำนบรรณำธิกำรหนงัสือ / วำรสำรวิชำกำรของคณะ / มหำวิทยำลยั   
สำมำรถน ำไปกรอกในหมวด 4  ในฐำนะคณะกรรมกำร  ถำ้เป็นงำนบรรณำธิกำรหนงัสือ / วำรสำรอื่น ๆ ให ้
กรอกในหมวด 5 
                    ในท่ีนี ้ค  ำวำ่  งำนบรรณำธิกำร  หมำยควำมรวมถงึกองบรรณำธิกำร 
               2.  งำนวิชำกำร ในขอ้ 1. ไมร่วมขอ้ทดสอบ แบบฝึกหดั ตวัอย่ำงผลงำนของผูอ้ื่นหรือ กฎระเบียบ 
ขององคก์รตำ่ง ๆ ซึง่มีอยู่แตเ่ดิมแลว้*   และคดัลอกมำเป็นจ ำนวนมำกและไมร่วมโนต้ค ำบรรยำยท่ีใชส้อน 
หรือฉำยในหอ้งเรียน 
               3.  งำนวิชำกำร ในขอ้ 1. ท่ีเคยตีพิมพห์รือเผยแพรใ่นรูปแบบอื่นซึง่เคยน ำมำย่ืนเป็นผลงำน 

และไดร้บัคะแนนไปแลว้จะไมค่ดิคะแนนให ้เวน้แตจ่ะไดป้รบัปรุงแกไ้ข เพ่ิมเติม ซึง่จะคิดคะแนนใหเ้ฉพำะ 
สว่นท่ีปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้ โดยผูเ้สนอผลงำนตอ้งชีแ้จงใหท้รำบดว้ย* 
               4.  งานวิจัย  หมำยถงึ  ผลงำนวิชำกำรที่เป็นงำนศกึษำหรืองำนคน้ควำ้อย่ำงมีระบบดว้ยวิธี 
วิทยำกำรวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรบัในสำขำวิชำนัน้ๆ และมีวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจนเพ่ือใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลู ค ำตอบ 
หรือขอ้สรุปรวมท่ีจะน ำไปสูค่วำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร หรือเอือ้ตอ่กำรน ำวิชำกำรนัน้ไปประยกุต ์และไดร้บั
กำรรบัรองจำกคณะหรือมหำวิทยำลยัท่ีคณะรบัทรำบ 
               5.  สัดส่วนการท างาน  หมำยถงึ  ปริมำณกำรท ำงำนวิจยันัน้ ๆ ถำ้มีผูร้ว่มวิจยัหลำยคนให ้
หวัหนำ้ โครงกำรวิจยันัน้ระบสุดัสว่นกำรท ำงำนของแตล่ะคน หำกหวัหนำ้โครงกำรวิจยัไมแ่จง้สดัสว่น 
ดงักลำ่วใหถื้อวำ่ผูม้ีช่ือในงำนวิจยัมีปริมำณกำรท ำงำนเท่ำกนั*   
              6.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ หมำยถงึ ผลงำนอย่ำงอ่ืนท่ีมิใช่เอกสำรประกอบกำรสอน 
ค ำสอน หนงัสือ บทควำมทำงวิชำกำร ต ำรำ หรืองำนวิจยั โดยปกติหมำยถงึ สิ่งประดิษฐ์ หรืองำน 
สรำ้งสรรคผ์ลงำนดำ้นศิลปะ ฯลฯ อำจบนัทกึเป็นภำพยนตรห์รือแถบเสียงก็ได ้ 
                   ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอื่นท่ีเสนอนัน้ จะตอ้งประกอบดว้ยค ำอธิบำยท่ีชีใ้หเ้ห็นวำ่งำน 
ดงักลำ่วท ำใหเ้กิดควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร หรือเสริมสรำ้งองคค์วำมรู ้หรือใหวิ้ธีกำรที่จะเป็นประโยชนต์อ่ 
สำขำวิชำนัน้ และแสดงถงึควำมสำมำรถในกำรบกุเบิกในสำขำวิชำนัน้ ส  ำหรบัผลงำนท่ีมุง่ผลเชิงปฏิบตั ิ
จะตอ้งผ่ำนกำรพิสจูนห์รือมีหลกัฐำนรำยละเอียดตำ่ง ๆ ประกอบแสดงใหเ้ห็นคณุคำ่ของผลงำน 
               7.  งานวิชาการ งานวิจัย และผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอื่น ท่ีน ำมำเสนอผลงำนในปีใด ตอ้ง 
เป็นงำนท่ีท ำเสรจ็สมบรูณใ์นปีนัน้ 
               8.  งานสร้างสรรค์ หมำยถงึ ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทตำ่งๆ ท่ีมีควำมเป็น 
นวตักรรม โดยมีกำรศกึษำคน้ควำ้อย่ำงเป็นระบบท่ีเหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะซึง่มีแนวทำงกำร 
ทดลองหรือกำรพฒันำจำกแนวคิดสรำ้งสรรคเ์ดิมเพ่ือเป็นตน้แบบหรือควำมสำมำรถในกำรบกุเบิก 
ศำสตรอ์นัก่อใหเ้กิดคณุคำ่ทำงสนุทรียแ์ละคณุประโยชนท่ี์เป็นท่ียอมรบัในวงวิชำชีพตำมกำรจดักลุม่ศิลปะ 
ของอำเซียน งำนสรำ้งสรรคท์ำงศิลปะ ไดแ้ก่ (1) ทศันศิลป์ (Visual Art) ประกอบดว้ย ผลงำนดำ้น
จิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ ์ภำพถ่ำย ภำพยนตร ์สื่อประสม สถำปัตยกรรมและงำนออกแบบ
ประเภทอื่นๆ (2) ศลิปะกำรแสดง (Performance Arts) ประกอบดว้ยดรุิยำงคศิลป์ นำฎยศิลป์ รวมทัง้ 
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กำรแสดงรูปแบบตำ่งๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึง่ประกอบดว้ยบทประพนัธ ์และกวีนิพนธรู์ปแบบ
ตำ่งๆ ควรมีกำรน ำเสนอหรือเผยแพรใ่นระดบัชำติหรือนำนำชำติแลว้ จะคิดคะแนนให ้1 เรื่องตอ่กำรไปเผย 
แพรผ่ลงำนระดบัชำติหรือระดบันำนำชำติ 1 ครัง้เท่ำนัน้ 
                *** ผลงานวิชาการทีจ่ะได้คะแนนจะต้องเสร็จสมบูรณ ์และต้องส่งหลักฐานตัวเล่ม
หรือส าเนาด้วย หากไม่ส่งตัวเล่มหรือส าเนาส่งและไม่แจ้งแหล่งทีม่าจะไม่คดิคะแนนใหทุ้กกรณี** 
*** เชน่ 
(1) งำนวิจยัตอ้งสง่เลม่ฉบบัสมบรูณ ์กรณีท่ีเป็นงำนวิจยัท่ีไดท้นุสนบัสนนุงบจำกคณะตอ้งแจง้ดว้ย  
(2) บทควำมในวำรสำรวิชำกำรของคณะจะตอ้งระบรุำยละเอยีดดว้ยวำ่อยู่ในวำรสำรเลม่ใด  
 
 คะแนนทีไ่ด้ 

งานวิชาการ    **จะต้องเป็นไปตามเกณฑว่์าด้วยมาตรฐานงานทาง
วิชาการ หากเป็นงานแปลจะต้องส่งต้นฉบับงานแปลมาด้วย 

 

2.1  งำนเขียนต ำรำ หรือหนงัสอืท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเรียนกำรสอนของคณะ   
        (240 คะแนนตอ่เลม่)  
        ก.   ช่ือเรื่อง  ……………………………………………………….  
        ข.   ช่ือเรื่อง  ………………………………………………………  
        ค.   ช่ือเรื่อง  ………………………………………………………         
        ง.   ช่ือเรื่อง  ………………………………………………………         
2.2  งำนแปลต ำรำ หรือหนงัสอืแบบเรียน (Text book) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเรียน  
       กำรสอนของคณะ (120 คะแนนตอ่เลม่)  
        ก.   ช่ือเรื่อง  ……………………………………………………….  
        ข.   ช่ือเรื่อง  ………………………………………………………  
        ค.   ช่ือเรื่อง  ………………………………………………………         
2.3  งำนวิจยัท่ีคณะรบัรอง     
       2.3.1  งำนวิจยัท่ีไดร้บัทนุสนบัสนนุจำกคณะ หรือ จำกมหำวิทยำลยั  
                  (240 คะแนนตอ่เรื่อง)  
                  ก.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                       สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
                  ข.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                       สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
                  ค.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                       สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
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 คะแนนทีไ่ด้ 

      
      2.3.2  งำนวิจยัท่ีคณะรบัทรำบ เป็นงำนวิจยัทั่วไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัสื่อสำรมวลชน 

 

                ซึง่เป็นควำมรว่มมือกบัหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลยั หรือ ผ่ำน   
                TU-RAC โดยมีคำ่ธรรมเนียมเขำ้คณะ (150 คะแนน ตอ่เรื่อง)  
                ก.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                     สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
                ข.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                     สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
                ค.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                     สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
      2.3.3 งำนวิจยัท่ีคณะรบัทรำบหรือผ่ำน TU-RAC ซึง่เป็นควำมรว่มมือกบั  
               หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลยั โดยไมม่ีคำ่ธรรมเนียมเขำ้คณะ  
               (50 คะแนนตอ่เรื่อง รวมแลว้ไมเ่กิน 100 คะแนน)  
                ก.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                     สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
                ข.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                     สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
 
2.4  งำนสรำ้งสรรค ์ตำมเกณฑ ์กพอ. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสื่อสำรมวลชน 

 

       2.4.1 งำนสรำ้งสรรคท่ี์ไดร้บัทนุสนบัสนนุจำกคณะ หรือ จำกมหำวิทยำลยั  
                (240 คะแนนตอ่งำน)  
                ก.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                     สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
                ข.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                    สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
      2.4.2 งำนสรำ้งสรรคท่ี์คณะรบัทรำบ เป็นงำนสรำ้งสรรคท์ั่วไปท่ีเก่ียวขอ้งกบั    
               สื่อสำรมวลชนซึง่เป็นควำมรว่มมือกบัหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลยั   
               หรือผ่ำน TU-RAC โดยมีคำ่ธรรมเนียมเขำ้คณะ (150 คะแนนตอ่งำน)  
               ก.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                    สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
               ข.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                    สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
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 คะแนนทีไ่ด้ 

       
     2.4.3 งำนสรำ้งสรรคท่ี์คณะรบัทรำบ หรือผ่ำน TU-RAC ซึง่เป็นควำมรว่มมือ 

 

               กบัหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลยั โดยไมม่ีคำ่ธรรมเนียมเขำ้คณะ   
               (50 คะแนนตอ่งำน รวมแลว้ไมเ่กิน 100 คะแนน)  
               ก.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                     สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
               ข.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                    สดัสว่นกำรท ำงำนรอ้ยละ……………  
 
2.5  บทควำมวิจยั / บทควำมวิขำกำร / ผลงำนสรำ้งสรรค ์ท่ีมกีำรน ำเสนอเผยแพรใ่น

ระดบันำนำชำติและระดบัชำติ 

 

       2.5.1  ระดบันำนำชำติท่ีไดร้บักำรตีพิมพ/์เผยแพรใ่นฐำนขอ้มลูสำกล   
                 (SJR/ISI/Scopus)  (200 คะแนนตอ่เรื่อง)  
                 ก.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                      กำรตีพิมพ/์เผยแพร.่..........................................................  
                 ข.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                      กำรตีพิมพ/์เผยแพร.่..........................................................  
       2.5.2  ระดบันำนำชำติทั่วไป (100 คะแนนตอ่เรื่อง)  
                 ก.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                      กำรตีพิมพ/์เผยแพร.่..........................................................  
                 ข.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                      กำรตีพิมพ/์เผยแพร.่..........................................................  
       2.5.3  ระดบัชำติท่ีไดร้บักำรตีพิมพ/์เผยแพรใ่นฐำนขอ้มลูระดบัชำติ TCI     
                 กลุม่ท่ี 1 (100 คะแนนตอ่เรื่อง)  
                ก.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                     กำรตีพิมพ/์เผยแพร.่..........................................................  
                ข.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                     กำรตีพิมพ/์เผยแพร.่..........................................................  
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       2.5.4  ระดบัชำติทั่วไปอื่นๆ  (50 คะแนนตอ่เรื่อง) 

 

                 ก.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                      กำรตีพิมพ/์เผยแพร.่..........................................................  
                 ข.  ช่ือเรื่อง………………………………………………………  
                     กำรตีพิมพ/์เผยแพร.่..........................................................  
 
2.6  เอกสำรค ำสอนรำยวิชำท่ีมีเนือ้หำกำรสอนท่ีสมบรูณ ์ตำมค ำจ ำกดัควำมของ     

 

       กพอ.โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงรำ่งกำรสอน  ** ต้องเป็นงานทีผ่ลิตใหม่และ  
      ไม่เคยเสนอเพือ่ประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบมาก่อน และ  
       ต้องส่งโครงร่างบทมาด้วยเพือ่คณะกรรมการจะได้พจิารณาตามโครงร่าง    
       (50 คะแนนตอ่วิชำ)  
        ก.  เอกสำรค ำสอนวิชำ ...............……………………………...  
        ข.  เอกสำรค ำสอนวิชำ ...............……………………………...  
        ค.  เอกสำรค ำสอนวิชำ ...............……………………………...  
        ง.  เอกสำรค ำสอนวิชำ ...............……………………………...  

        จ.  เอกสำรค ำสอนวิชำ ...............……………………………...  

 
2.7 งำนวิชำกำรลกัษณะอื่นๆ ท่ีคณะรบัทรำบแตไ่มเ่ก่ียวขอ้งกบักำรเรียนกำรสอน   

 

       ของคณะโดยตรง  เช่น  กำรเขียนต ำรำ มสธ. (คิดคะแนนตอ่หน่วย)  กำรเขียน  

       บทบรรณนิทศันใ์นวำรสำรวิชำกำร (คิดคะแนนตอ่เรื่อง)  

       (20 คะแนนตอ่หน่วย / เรื่อง / บท รวมแลว้ไมเ่กิน 100 คะแนน)  

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

รวมคะแนนหมวด 2  
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หมวด  3 งานบริการสังคม   
              “งำนบริกำรสงัคม” หมำยถึง กำรปฏิบตัิงำนตำมโครงกำรบริกำรสงัคม หรือโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ 
สงัคม ซึง่เป็นโครงกำรท่ีท ำใหส้งัคมมีควำมรูม้ำกขึน้ และกลุม่เป้ำหมำยตอ้งเป็นบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลยั 
เท่ำนัน้  ทัง้นี ้ ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบของโครงกำรบริกำรสงัคมของมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
               1.  กิจกรรม / โครงกำรเฉพำะกิจท่ีริเริ่ม โดยคณะหรือมหำวิทยำลยั  หมำยควำมรวมถงึ  
กิจกรรม / โครงกำรท่ีด ำเนินกำรแลว้โดยคณะกรรมกำรบริกำรสงัคมหรือผูเ้สนอโครงกำร (ซึ่งอำจเป็นตวับคุคล 
หรือสำขำวิชำ)  ด ำเนินกำรเองก็ได ้ทัง้นีก้ำรด ำเนินกำรใด ๆ ใหถื้อเป็นภำระงำนในหนำ้ท่ีของกรรมกำรซึง่ได  ้
คะแนนแยกตำมต ำแหน่ง 
                   นอกจำกนี ้ กำรเป็นวิทยำกร / ผูอ้ภิปรำย / ผูด้  ำเนินกำรอภิปรำย / ผูผ้ลิตสื่อ มีคะแนนแยกตำ่งหำก 
               2.  กิจกรรม / โครงกำรเฉพำะกิจ / โครงกำรรว่ม ท่ีรเิริ่มโดยหน่วยรำชกำรอื่น หรือ รฐัวิสำหกิจ 
หรือองคก์รท่ีไมแ่สวงหำผลก ำไร โดยคณะเป็นผูด้  ำเนินกำร  หมำยถึงกิจกรรม / โครงกำร ท่ีด ำเนินกำรแลว้ 
ตำมควำมตอ้งกำรของหน่วยงำนภำยนอก โดยคณะอำจมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริกำรสงัคมหรือ 
สำขำวิชำหรือ คณะกรรมกำรอื่น ๆด ำเนินกำร ทัง้นีก้ำรด ำเนินกำรใด ๆ ใหถื้อเป็นภำระในหนำ้ท่ีของ 
กรรมกำรซึง่ไดค้ะแนนแยกตำมต ำแหน่งนอกจำกกำรเป็นวิทยำกร / ผูอ้ภิปรำย / มีคะแนนแยกตำ่งหำก 
ผูด้  ำเนินกำรอภิปรำย / ผูผ้ลิตสื่อ  
              3. งำนวิทยำกร / ผูอ้ภิปรำย / ผูด้  ำเนินกำรอภิปรำย จะตอ้งเป็นหนำ้ท่ีท่ีปฏิบตัิในโครงกำรบริกำร 
สงัคมท่ีคณะแตง่ตัง้เท่ำนัน้  กำรเป็นวิทยำกร / ผูอ้ภิปรำย / ผูด้  ำเนินกำรอภิปรำย ท่ีไมใ่ช่งำนตำมโครงกำร 
บริกำรสงัคมของคณะหรือไปปฏิบตัิหนำ้ท่ีดงักลำ่วกบัหน่วยงำนอื่นๆ ไมถื่อเป็นงำนในหมวดบริกำรสงัคม  
ใหก้รอกผลงำนในหมวด 5  กรณีงำนผูผ้ลิตรำยกำรวิทยจุะตอ้งเป็นเจำ้ของรำยกำรที่อยู่ด  ำเนินรำยกำรโดย 
ตลอดเท่ำนัน้ ผูท่ี้ไดร้บัเชิญมำจดัรำยกำรเป็นครัง้ครำวหรือผูจ้ดัรำยกำรวิทยแุละไมไ่ดเ้ป็นเจำ้ของรำยกำร 
 ใหก้รอกผลงำนในหมวด 5  กรณีงำนผลิตค ำบรรยำยเป็นเสยีง (Audio Description) จะคดิคะแนนใหเ้ป็น 
หนำ้ท่ีท่ีรบัผิดชอบใน 1 โครงกำร  เช่น  เขียนบท ตรวจบท ลงเสียง บรรณำธิกร  เป็นตน้ 
              4. โครงกำรท่ีใชเ้งินกองทนุคำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำเพ่ือกำรพฒันำ คิดเป็นสว่นหนึง่ของรำยวิชำ 
ไมน่บัเป็นโครงกำรบริกำรสงัคม ใหไ้ปกรอกในหมวด 5 งำนอื่นๆ  
 
 คะแนนทีไ่ด้ 

3.1  โครงกำรภำยในคณะ / มหำวิทยำลยั    
        ก.  ช่ือโครงกำร .................................................................  
    (     )  ประธำนกรรมกำร  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรกึษำ / กรรมกำร  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมกำรและเลขำนกุำร  (45 คะแนน)  
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        ข.  ช่ือโครงกำร .................................................................  
    (     )  ประธำนกรรมกำร  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรกึษำ / กรรมกำร  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมกำรและเลขำนกุำร  (45 คะแนน)  
       ค.  ช่ือโครงกำร .................................................................  
    (     )  ประธำนกรรมกำร  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรกึษำ / กรรมกำร  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมกำรและเลขำนกุำร  (45 คะแนน)  
 
3.2  โครงกำรรว่มกบัองคก์รภำยนอก  ** แนบสรุปรายงานความก้าวหน้าหรือ 

 

      ผลการด าเนินงานโครงการน าเสนอคณะด้วย     
        ก.  ช่ือโครงกำร .................................................................  
    (     )  ประธำนกรรมกำร  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรกึษำ / กรรมกำร  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมกำรและเลขำนกุำร  (45 คะแนน)  
        ข.  ช่ือโครงกำร .................................................................  
    (     )  ประธำนกรรมกำร  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรกึษำ / กรรมกำร  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมกำรและเลขำนกุำร  (45 คะแนน)  
        ค.  ช่ือโครงกำร .................................................................  
    (     )  ประธำนกรรมกำร  (60 คะแนน)  
    (     )  ท่ีปรกึษำ / กรรมกำร  (30 คะแนน)  
              (     )  กรรมกำรและเลขำนกุำร  (45 คะแนน)  
 
3.3  โครงกำรหรือกิจกรรม ท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็น วิทยำกร / ผูอ้ภิปรำย / ผูด้  ำเนินกำร 

 

       อภิปรำย / และผูผ้ลิตสื่อ เช่น บรรณำธิกำร ผูผ้ลิตรำยกำรวิทย ุ  
       ผูผ้ลิตรำยกำรโทรทศัน ์งำน Audio Description ฯลฯ    
                ก.  ......................................................................     (30 คะแนน)  
                ข.  ......................................................................     (30 คะแนน)  
                ค.  ......................................................................     (30 คะแนน)  
                ง.  ......................................................................      (30 คะแนน)  
 



 14 

 คะแนนทีไ่ด้ 

                จ.  ......................................................................      (30 คะแนน)  
  

รวมคะแนนหมวด 3  

 
หมวด  4  งานบริหาร 
              1.  คะแนนของผูบ้ริหำรใหค้ิดตำมเกณฑค์ะแนนงำนสอนในคณะ  ดงันี ้
                    -  คณบดี           มีคะแนนตอ่งวดกำรประเมิน                                    (480 คะแนน) 
                    -   รองคณบดี      มีคะแนนต่องวดกำรประเมิน                                           (240  คะแนน) 
                    -  ผูอ้  ำนวยกำรโครงกำรพิเศษท่ีจดักำรเรียนกำรสอน   
                                              มีคะแนนตอ่งวดกำรประเมิน                                   (240 คะแนน) 
                    -  ผูช้่วยคณบดี    มีคะแนนตอ่งวดกำรประเมิน                                   (180 คะแนน) 
                    -  ผูอ้  ำนวยกำรโครงกำรบริกำรสงัคม    มีคะแนนตอ่งวดกำรประเมิน    (180 คะแนน)                                
                     - หวัหนำ้สำขำวิชำ และ นำยสถำนีวิทย ุ มีคะแนนตอ่งวดกำรประเมิน (180 คะแนน)   
               2.  ผูบ้ริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งมำกกวำ่หนึ่งต ำแหน่ง ใหค้ิดคะแนนจำกต ำแหน่งท่ีมีคะแนนสงูสดุ 
และคิดคะแนนครึง่หนึ่งจำกอีกหนึ่งต ำแหน่ง 
                 3.  ผูบ้ริหำรหรืออำจำรยท่ี์ไปประชมุแทนคณบดี จะไมค่ิดคะแนนให ้
               4.  กรรมการมีวาระ  หมำยถงึ  กรรมกำรท่ีไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำงำนหลกัของคณะ  มีวำระกำร 
 ท ำงำนไมน่อ้ยกวำ่ 1 ปี  เชน่   คณะกรรมกำรปริญญำตร ี  เป็นตน้  ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีไดร้บัแตง่ตัง้แตล่ะชดุตอ้งเขำ้ 
ประชมุมำกกวำ่ 70%  ยกเวน้ติดภำรกิจกำรสอนของคณะ หรือกำรประชมุ อบรม สมัมนำท่ีคณะมอบหมำย 
หรือกำรลำท่ีมีเหตผุลตำมสมควร  โดยต้องแจ้งเลขานุการคณะกรรมการทราบทุกคร้ัง 
               5.  กรรมการเฉพาะกจิ  หมำยถงึ  กรรมกำรหรือคณะท ำงำนท่ีไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำงำน 
เฉพำะเรื่องของคณะ / มหำวิทยำลยัเป็นครัง้ครำว ระยะเวลำกำรท ำงำนขึน้กบัช่วงก ำหนดเวลำของงำน     
เช่นคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบคณะกรรมกำรประชำสมัพนัธง์ำนวนัพระรำชทำน  
ปริญญำบตัร  เป็นตน้ ทัง้นีไ้มน่บัรวมกำรขำดประชมุเน่ืองจำกภำระงำนสอนหรือ แจง้กำรลำเหตผุลตำมสมควร 
               6.  ท่ีปรกึษำกลุม่กิจกรรมท่ีคณะรบัทรำบ  หมำยถงึ  กลุม่กิจกรรมท่ีแตง่ตัง้โดยเฉพำะ เช่น  
กลุม่ กน.วส.  กลุม่งำนคำ่ย  กลุม่ละคร  โครงกำรคอหนงั และกลุม่สื่อตำ่ง ๆ เป็นตน้ 
               7.  กรรมกำรนอกคณะ ภำยในมหำวิทยำลยั ไมร่วมงำนในระดบัผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยั เช่น  
รองอธิกำรบดี  ผูช้่วยอธิกำรบดี  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั / สถำบนั  และงำนในขอบเขตหนำ้ท่ีดงักลำ่วและ 
ไมร่วมงำนท่ีผูบ้รหิำรของคณะไดร้บัแตง่ตัง้จำกมหำวิทยำลยัใหเ้ป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง เช่น  
คณะกรรมกำรสอบสมัภำษณโ์ครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำ ไดแ้ก่ โครงกำรนกัศกึษำเรียนดีจำก 
ชนบท โครงกำรนกัศกึษำเรียนดีในเขตเมือง โครงกำรผูม้ีควำมสำมำรถดีเดน่ดำ้นกีฬำ โครงกำร 
นกัศกึษำผูพิ้กำร และ คณะกรรมกำรสอบวินยัเดก็ทจุริต เป็นตน้ 
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               8. กรรมกำรภำยนอกมหำวิทยำลยั ตอ้งมีควำมเก่ียวขอ้งกบัวิชำกำรดำ้นสื่อสำรมวลชน  
เช่น กำรเป็นกรรมกำรก ำกบัมำตรฐำนวิชำกำรของสถำบนักำรศกึษำดำ้นนี ้ เป็นตน้  หรือเป็นงำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชำชีพดำ้นสื่อสำรมวลชน เช่น กรรมกำรตดัสนิงำนสื่อสำรมวลชนและกรรมกำร 
บริหำรงำนสื่อสำรมวลชน เป็นตน้ ไมน่บัเป็นรำยเรื่องหรือรำยครัง้ 
 
    คะแนนทีไ่ด้ 

4.1 งานภายในคณะ  
      4.1.1  งานในต าแหน่งบริหาร  
               (       )  ก. คณบด ี                 (480 คะแนน)  
               (       )  ข. รองคณบด ี         (240 คะแนน)  
                (        )  ค. ผูอ้  ำนวยกำรโครงกำรพิเศษที่จดักำรเรยีนกำรสอน  (240 คะแนน)  
               (       )  ง. ผูช้่วยคณบดี                                                  (180 คะแนน)  
               (       )  จ. ผูอ้  ำนวยกำรโครงกำรบริกำรสงัคม                   (180 คะแนน)  
               (       )  ฉ. หวัหนำ้สำขำวิชำ                 (180 คะแนน)  
               (       )  ช. นำยสถำนีวิทย ุ                 (180 คะแนน)  
  
       4.1.2  งานคณะกรรมการมีวาระ  (คณะกรรมกำรท่ีรบัผิดชอบงำนบริหำร
ตำมพนัธกิจของคณะ *** ท ำเครื่องหมำยใหต้รงกบัชดุคณะกรรมกำรและต ำแหน่ง       

 

ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ในงวดท่ีประเมิน ***  (รวมแล้วไม่เกนิ 240 คะแนน )    
              1.  ช่ือคณะกรรมกำร.... บริหารคณะวารสารศาสตรฯ์ ....  
   (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมกำร                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
              2.  ช่ือคณะกรรมกำร .... วิชาการ ....  
   (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
        (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                (20 คะแนน)  
              3.  ช่ือคณะกรรมกำร .... ปริญญาตร ีภาคภาษาไทย ....  
   (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
         (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
         (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
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              4.  ช่ือคณะกรรมกำร .... ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาต.ิ....  

    (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ         (30 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
               5.  ช่ือคณะกรรมกำร .... วิเทศสัมพันธ ์....  
    (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                           (20 คะแนน)  
              6.  ช่ือคณะกรรมกำร .... บัณฑติศึกษา ....  
         (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
                   (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
              7. ช่ือคณะกรรมกำร ..กล่ันกรองข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธฯ์...  
        (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
        (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
              8. ช่ือคณะกรรมกำร .... ส่งเสริมงานวิจัย .....  
                   (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
        (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
              9. ช่ือคณะกรรมกำร ....พัฒนาหน่วยวิจัย (Research Unit) ....  
        (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
        (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
         10. ช่ือคณะกรรมกำร ....ทุนสนับสนุนการเขยีนต ารา ....  
                  (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
        (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
            11. ช่ือคณะกรรมกำร .... พัฒนาคุณภาพการศึกษา ....  
        (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
        (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
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            12. ช่ือคณะกรรมกำร .... กายภาพ ....  
        (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
        (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
            13. ช่ือคณะกรรมกำร... การคลัง...  
        (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
        (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
            14. ช่ือคณะกรรมกำร .... วางแผนและพัฒนา .....  
        (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
            15. ช่ือคณะกรรมกำร ... บริการสังคม ....  
        (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
        (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
            16. ช่ือคณะกรรมกำร ..พัฒนาศูนยส่ื์อดจิิทัล Degital Media Center..  
        (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
            17. ช่ือคณะกรรมกำร ... การนักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ ์....  
       (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  

            18. ช่ือคณะกรรมกำร ... ส่ือสารองคก์ร ....  

        (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
        (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
           19. ช่ือคณะกรรมกำร ... ศิลปวัฒนธรรมและกจิกรรมพเิศษ ....  
        (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
        (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
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            20. ช่ือคณะกรรมกำร ... บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง มธ. ....  

       (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  

            21. ช่ือคณะกรรมกำร.. บริหารกองทุนพัฒนาคณะวารสารศาสตรฯ์..  

       (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  

            22. ช่ือคณะกรรมกำร ...ด าเนินงานตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษา
เพือ่การด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) .... 

 

       (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
           23. ช่ือคณะกรรมกำร..จัดท าระเบยีบและประกาศคณะวารสารศาสตรฯ์..  
       (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
            24. ช่ือคณะกรรมกำร... ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรป์ระจ าหน่วยงาน .... 

 

       (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  

           25. ช่ือคณะกรรมกำร.. ...บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน .... 

 

       (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  

            26. ช่ือคณะกรรมกำร... ประจ าคณะวารสารศาสตรฯ์..  

       (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (30 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำร    (10 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (20 คะแนน)  
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    4.1.3 งานคณะกรรมการเฉพาะกิจ  (รวมแล้วไม่เกนิ 240 คะแนน ) 
               1. ช่ือคณะกรรมกำร………………………………………………... 
   (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ       (30 คะแนน) 
   (      )  กรรมกำร                (10 คะแนน) 
   (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  

 

               2. ช่ือคณะกรรมกำร………………………………………………... 
    (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ       (30 คะแนน) 

 

    (      )  กรรมกำร                (10 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
               3. ช่ือคณะกรรมกำร………………………………………………...  
    (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ       (30 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำร                (10 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
               4. ช่ือคณะกรรมกำร………………………………………………...  
    (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ       (30 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำร                (10 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
               5. ช่ือคณะกรรมกำร………………………………………………...  
    (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ       (30 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำร                (10 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
               6. ช่ือคณะกรรมกำร………………………………………………...  
    (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ       (30 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำร                (10 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
               7. ช่ือคณะกรรมกำร………………………………………………...  
    (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ       (30 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำร                (10 คะแนน)  
    (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
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               8. ช่ือคณะกรรมกำร………………………………………………...  
   (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมกำร                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
             9. ช่ือคณะกรรมกำร………………………………………………...  
   (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมกำร                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
             10. ช่ือคณะกรรมกำร………………………………………………...  
   (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ       (30 คะแนน)  
   (      )  กรรมกำร                (10 คะแนน)  
   (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
   (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร               (20 คะแนน)  
      
      4.1.4 งานคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ....................................... 

 
 

                  (      )  ประธำนกรรมกำร / ท่ีปรกึษำ  (60 คะแนน)  
  (      )  กรรมกำร    (30 คะแนน)  
       (      )  กรรมกำรและเลขำนกุำร                 (40 คะแนน)  
       
     4.1.5 งานกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ “วารสารศาสตร”์ 

 

                  (      )  บรรณำธิกำร / ท่ีปรกึษำ               (30 คะแนน)  
  (      )  เจำ้หนำ้ท่ีกองบรรณำธิกำร                         (10 คะแนน)  
       (      )  ผูช้่วยบรรณำธิกำร                 (20 คะแนน)  

 
      4.1.6 งานทีป่รึกษาหรือผู้ประสานงานกลุ่มกจิกรรมทีค่ณะรับทราบ   
                (30 คะแนนตอ่กลุม่/ ไมเ่กิน 150 คะแนน)  
  ก. ช่ือกลุม่กิจกรรม ………………………………………….  
  ข. ช่ือกลุม่กิจกรรม ………………………………………….  
  ค. ช่ือกลุม่กิจกรรม ………………………………………….  
  ง. ช่ือกลุม่กิจกรรม ………………………………………….  
  จ. ช่ือกลุม่กิจกรรม ………………………………………….  
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4.2 งานภายนอกคณะ 

 

     4.2.1 กรรมการนอกคณะ ภายในมหาวิทยาลัย  (ตอ้งไมใ่ช่งำนท่ีเป็น                 
               สว่นหนึ่งของต ำแหนง่งำนทำงบริหำรของคณะ)   
               (20 คะแนนตอ่ชดุ / ไมเ่กิน 120 คะแนน)  
              1. ………………………………………………………………..  
              2. ………………………………………………………………..  
              3. ………………………………………………………………..  
              4. ………………………………………………………………..  
              5. ………………………………………………………………..  
              6.  ………………………………………………………………..  
     4.2.2  กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย  (ตอ้งไมใ่ช่งำนท่ีเป็นสว่นหนึ่งของ  
                ต  ำแหน่งงำนทำงบรหิำรของคณะ)     
                4.2.2.1  กรรมกำรในงำนวิชำกำรดำ้นสื่อสำรมวลชน    
                             (10 คะแนนตอ่ชดุ / ไมเ่กิน 100 คะแนน)  
                           1. ………….…………………..………………………………..  
                           2 …………………………………….…………………………..  
                           3. ………………………………………………………………..  
                           4. ………………………………………………………………..  
                           5.………………………………………………………………..  
                           6.………………………………………………………………..  
                           7.………………………………………………………………..  
                           8.………………………………………………………………..  
                           9.………………………………………………………………..  
                          10.………………………………………………………………..  
                 4.2.2.2  กรรมกำรในงำนวิชำชีพดำ้นสื่อสำรมวลชน   
                              (10 คะแนนตอ่ชดุ / ไมเ่กิน 100 คะแนน)  
                           1. ………….…………………..………………………………..  
                           2 …………………………………….…………………………..  
                           3. ………………………………………………………………..  
                           4. ………………………………………………………………..  
                           5 .………………………………………………………………..           
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                           6 .………………………………………………………………..                             

                           7.………………………………………………………………..  
                           8 .………………………………………………………………..  
                           9 .………………………………………………………………..  
                          10.………………………………………………………………..  

  
รวมคะแนนหมวด 4  

 
หมวด 5 งานอื่นๆ   ทีท่่านเหน็ว่าไม่ตรงกับรายการข้างต้น  (10 คะแนนตอ่รำยกำร  / ไมเ่กิน 100 คะแนน) 
               1.  เป็นงำนท่ีอำจไมต่รงกบัรำยกำรในแบบประเมินผลงำน เช่น กำรจดัโครงกำร / กิจกรรมใหก้บั 
นกัศกึษำท่ีไมอ่ยู่ในรำยวิชำ กำรจดัรำยกำรวิทย ุหรือรำยกำรโทรทศันท่ี์มิไดเ้ป็นงำนของคณะท่ีคณะ
รบัทรำบ และกำรผลิตงำนเขียนทั่วไป เชน่ งำนบรรณำธิกำรหนงัสือหรือวำรสำรซึง่มิไดเ้ป็นของคณะหรือ 
มหำวิทยำลยัซึง่ไมต่รงกบัควำมหมำยของ  “ผลงำนวิชำกำร”  ของมหำวิทยำลยั เป็นตน้แตย่งัพิจำรณำให ้
ไดร้บัคะแนนโดยจะใหค้ะแนนตำมประเภทของงำน ไมน่บัเป็นรำยชิน้ โดยตอ้งสง่หลกัฐำนตำ่งๆ ท่ีไดร้บั 
มอบหมำยใหไ้ปปฏิบตัิงำนท่ีเป็นปัจจบุนั เชน่ ค  ำสั่งแตง่ตัง้ หรือ หนงัสือเชิญตำ่งๆ แนบมำดว้ย 
               2.  กำรมำปฏิบตัิงำนสอบสมัภำษณน์กัศกึษำเขำ้ใหมร่ะดบัปริญญำตรีภำคปกตแิละระดบั
บณัฑิตศกึษำภำคปกติ และกำรมำปฏิบตัิงำนฝึกซอ้มกำรเขำ้รบัพระรำชทำนปริญญำบตัรของนกัศกึษำ 
(ตอ้งลงลำยมือช่ือมำปฏิบตัิงำน) ใหก้รอกในหมวดนี ้ 
                     สว่นกำรเป็นกรรมกำรสอบอื่น ๆ กำรออกขอ้สอบ ตรวจพิมพข์อ้สอบ ตรวจขอ้สอบ ไมถื่อเป็น
งำนอื่น ๆ ตำมควำมหมำยนี ้ไมค่ิดคะแนนให ้
 คะแนนทีไ่ด้ 

 
            5.1  ……………………………………………………………….. 

 

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

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

 

 

รวมคะแนนหมวด 5  

  

คะแนนรวมทุกหมวด  
 
หมายเหตุ 1.  แบบประเมินผลงำนนีใ้ชป้ระเมินกำรปฏิบตัิงำนของอำจำรยค์ณะวำรสำรศำสตรแ์ละสื่อสำร  
                         มวลชนทุกท่ำน  เพ่ือใหเ้ป็นกำรวดัผลท่ีมีเกณฑแ์น่นอน และเป็นมำตรฐำนเดียวกนั 

 2.  โปรดแนบผลงำน หนงัสือเชิญ ค ำสั่งแต่งตัง้หรือเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ มำดว้ย          
  ผลงำนและเอกสำรที่เป็นสิ่งพิมพ ์สำมำรถมำติดต่อขอรบัคืนไดท่ี้หมวดบริหำรงำน          
            บุคคลภำยหลงัจำกท่ีมหำวิทยำลยัมีค  ำสั่งเลื่อนค่ำจำ้งประจ ำปีเรียบรอ้ยแลว้ 


