
แบบ ป. ม.ร. ๒ 
๑ 

         
ข้อตกลงและแบบประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง  (องค์ประกอบที่ ๑) 

 

รอบการประเมิน     รอบที ่ ๑    ๑  ตุลาคม ๒๕64    ถึง ๓๑  มีนาคม ๒๕65                 รอบที ่๒    ๑  เมษายน  2565   ถึง ๓๐  กันยายน 2565 

ช่ือผู้รับการประเมิน ................................................................................. ต าแหน่ง/ระดับ ..........................................................................  สังกัด ................................................................ 

ช่ือผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน .....................................................................  ต าแหน่ง/ระดับ ............................................................................................................................. ...........................  

 

(๑)  กิจกรรม / โครงการ / งาน 

 
(๒)  ตัวชี้วัดผลงาน 

(ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) 
 

(๓)  คะแนนตามระดับ                      
ค่าเป้าหมาย 

 
(๔)   

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

(๕) น้ าหนัก (%) 
(ความส าคัญ/
ความยากง่าย

ของงาน) 

 

(๖) คะแนนรวม 
(๔) X (๕) 

๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. การจัดการเรียนการสอน  (50%)  
         
                

1.1 สอน 2 วิชา (6 หน่วยกิต)  
      (วิชาที่เรียนและสอบร่วมกันนับเป็น 1 วิชา) (20%) 
      ระดับความส าเร็จ (เรื่อง) การสอน (20%) 
      วิชา 1  (10 %)........................................ 
      วิชา 2  (10 %)........................................ 
1.2 มีคุณสมบตัิเป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า   
      หลักสูตร ระบุช่ือหลักสตูร (20%)........................................... 
       ................................................................................................. 
       (อาจารย์ใหม่ที่บรรจุไม่ถึง 6 เดือน ได้คะแนน 20% ในรอบ 
       ประเมินแรกของการท างาน) 
1.3  การส่งผลสอบและยืนยันผลสอบทุกวิชาที่รับผิดชอบ  
       ภายในก าหนดเวลา (5%) 
1.4  การดูแลนักศึกษา/Course on demand/คลิปแนะน า 
       การเรียนการสอนเผยแพร่ทีส่ถาบันคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (5%) 
       ระดับความส าเร็จ (เรื่อง)  ระบุวิธีการที่ดูแลนักศึกษา/ 
       ระบุหลักฐานช่ือวิชาที่เป็น Course on demand ฯลฯ 
      ............................................................................................ 
      ............................................................................................        
      ............................................................................................  

       
 
 
 
 
 

 



แบบ ป. ม.ร. ๒ 
๒ 

(๑)  กจิกรรม / โครงการ / งาน 

 
(๒)  ตัวชี้วัดผลงาน 

(ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) 
 

(๓)  คะแนนตามระดับ                      
ค่าเป้าหมาย 

 
(๔)   

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

(๕) น้ าหนัก (%) 
(ความส าคัญ/
ความยากง่าย

ของงาน) 

 

(๖) คะแนนรวม 
(๔) X (๕) 

๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. งานวชิาการ   (30%) 
     - ผลงานวิชาการที่ยังไมเ่คยใช้ใน ปมร.     
     สามารถใช้ได้โดยไม่มีก าหนดเวลาสิ้นสุด 
     - งานวิจัยแตล่ะชิ้นจะมคีณะผู้วิจัย 
     ไม่เกิน 5 คน 
2.1 เค้าโครงวิจัย บทที่ 1 - 3  (20 %)  
      แนบเนื้อหาเค้าโครงวิจัย บทที่ 1-3  
      พร้อมงบประมาณ ,ระยะเวลา และ 
      บรรณานุกรมทีส่มบูรณ์ ผูเ้สนอเค้าโครง 
      จะต้องจัดท าวิจัยตามเคา้โครงที่เสนอให้    
      แล้วเสร็จ จึงเสนอเรื่องใหม่ได้ 
2.2 การตีพิมพ์บทความวจิัย / บทความ   . 
      วิชาการในวารสารวิชาการ 
      2.2.1 ตีพิมพ์ในฐาน TCI 1,2  (20%) 
      (ใช้ได้ 2 รอบเมื่อเผยแพร่แลว้) 
      ๒.๒.๒ ตีพิมพ์ในฐานนานาชาติ (๒๐%)  
      (ใช้ได้ ๓ รอบเมื่อเผยแพร่แลว้) 
2.3  การเข้าร่วมประชุมและตีพิมพ์ในรายงาน 
       สืบเนื่องจากการประชุม 
       2.3.1 การประชุมระดับชาติ (20%)    
       (ใช้ได้ 2 รอบเมื่อเผยแพร่แล้ว) 
       2.3.2 การประชุมระดับนานาชาติ  
       (20%) (ใช้ได้ 3 รอบเมื่อเผยแพร่แล้ว) 
 
 

  
 
 
๒.๑................................................................................................. 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
๒.๒................................................................................................. 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
๒.๓................................................................................................. 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
 
 

       
 
 

 



แบบ ป. ม.ร. ๒ 
๓ 

(๑)  กิจกรรม / โครงการ / งาน 
(๒)  ตัวชี้วัดผลงาน 

(ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) 
 

(๓)  คะแนนตามระดับ                      
ค่าเป้าหมาย 

 
(๔) 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

(๕) น้ าหนัก (%) 
(ความส าคัญ/
ความยากง่าย

ของงาน) 

 

(๖) คะแนนรวม 
(๔) X (๕) 

๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

2.4 ผลงานร่วมกับนักศึกษา (IS , วิทยานิพนธ์   
      ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
      ใช้ได้ 1 รอบ น้ าหนักคะแนนขึ้นกับ 
      แหล่งเผยแพร ่
 
 
2.5 ผลงานจากการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย 
      (จากแหล่งทุนภายใน/ภายนอก)  
      แนบสัญญากับแหล่งทุน 
      2.5.1 รายงานวิจยัฉบับสมบรูณ์ (20%) 
      2.5.2 ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน  
      ยึดตาม 2.2,2.3 
    
2.6 ต ารา 
      2.6.1 ต าราที่ผ่านผู้ทรงคณุวุฒิ (30%)   
      ใช้ได้ 1 รอบนับจากตีพิมพ์เสร็จ (หากไม่   
      ใช้สิทธิ 2.6.2 จะใช้ได้ 2 รอบ) 
      2.6.2 ต าราที่ผ่านความเห็นชอบของ 
      ภาค/สาขา (20%)  ใช้ได้ 1 รอบ 
 
 
 
 

๒.๔................................................................................................ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
๒.๕................................................................................................. 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
 
๒.๖................................................................................................. 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
 

     

   



แบบ ป. ม.ร. ๒ 
๔ 

(๑)  กิจกรรม / โครงการ / งาน 

 
(๒)  ตัวชี้วัดผลงาน 

(ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) 
 

(๓)  คะแนนตามระดับ                      
ค่าเป้าหมาย 

 
(๔)   

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

(๕) น้ าหนัก (%) 
(ความส าคัญ/
ความยากง่าย

ของงาน) 

 

(๖) คะแนนรวม 
(๔) X (๕) 

๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

2.7 เอกสารประกอบการสอน คะแนนสูงสุด  
      20% ต้องผลิตกับศูนยเ์อกสาร 
      คณะบริหารธรุกิจเท่าน้ัน  
     2.7.1 เป็นเนื้อหาไม่น้อยกว่า 50 หน้า  
     (ไม่ใช่ Power Point) วิชาละ 10% ใช้ได้  
     2 รอบ 
    2.7.2 เป็น Power Point ไมน่้อยกว่า 50  
    หน้า เฉพาะกรณีที่สอนวิชาใหม่  
    วิชาละ ๕% ใช้ได้ 1 รอบ 
หมายเหตุ  แนบหลักฐานระบุรายละเอียด การ
ปรับปรุงเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอน 
ที่หัวหน้าภาค/สาขาวิชา ลงนามรบัรอง      
2.8 ผ่านการประเมินต าแหน่งวิชาการ 30%  
      ใช้ได้ 1 รอบปัจจุบัน (ไม่มผีลย้อนหลัง) 
 
๓. งานด้านบริการวิชาการแกส่ังคม (5%)     
    ประกอบด้วยการมสี่วนร่วมในการให้บริการ 
    วิชาการแก่สังคมในระดับภาควิชา/    
    คณะกรรมการบริการวิชาการ 
    ของคณะบริหารธุรกจิ/มหาวิทยาลัย  
    รามค าแหง (แนบค าสั่งแต่งตั้ง) หรือ การม ี
    ส่วนร่วมในการ ให้บริการกับหน่วยงาน 
    ภายนอก (แนบหนังสือเชิญ) 
    อาทิ อาจารย์ผู้สอน, วิทยากร,  

 ๒.๗................................................................................................. 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๘................................................................................................. 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
   ระดับความส าเร็จ (เรื่อง) บรกิารวิชาการแก่สังคม 5% 
   (การมีส่วนร่วม 1 กิจกรรม นับ 5 %) 
   ระบุงานบริการวิชาการแกส่ังคมที่ด าเนินงานในรอบประเมิน 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 

        



แบบ ป. ม.ร. ๒ 
๕ 

(๑)  กิจกรรม / โครงการ / งาน 

 
(๒)  ตัวชี้วัดผลงาน 

(ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) 
 

(๓)  คะแนนตามระดับ                      
ค่าเป้าหมาย 

 
(๔)   

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

(๕) น้ าหนัก (%) 
(ความส าคัญ/
ความยากง่าย

ของงาน) 

 
(๖) คะแนนรวม 

(๔) X (๕) 
๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

   กรรมการผู้ประเมินบทความ/ กรรมการสอบ 
   วิทยานิพนธ์ , การค้นคว้าอิสระ ฯลฯ 
   หากไม่เคยน ามาใช้ใน ปมร. สามารถใช้ได ้
   โดยไมม่ีก าหนดเวลาสิ้นสดุ 
 

4. งานที่ได้รับมอบหมาย  (5%)     
    มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการของ 
    คณะบริหารธุรกิจ/มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 
 
5. การเข้าร่วมกจิกรรม (10%)     
๕.๑ การสอนตั้งแต่วิชาที่ 3 เป็นตน้ไป  
      (๓ หน่วยกิต) วิชาละ 3%    
๕.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ/ 
      มหาวิทยาลัย  
๕.๓ การฝึกอบรม (ภายใน/ภายนอก) 
๕.๔ การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
      และอื่น ๆ ในลักษณะของการสนับสนุน 
      กิจกรรม เพื่อสร้างช่ือเสียงใหค้ณะ/ 
      มหาวิทยาลัย  
5.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของ    
      มหาวิทยาลัย/คณะ (ท่ีไมซ่้ ากับข้อ 4)  
      (แนบเอกสารในระบบ MIS) 
๕.๖ การจัดสอบด้วยระบบออนไลน์ในภาค
ซ่อม 2 และภาคฤดรู้อน/๖๓ ภาค 1/2564 
และภาคซ่อม 1/2564  วิชาละ ๕% (เฉพาะ
การประเมินรอบ 1/๖5 ตุลาคม 2564 - 
มีนาคม ๒๕๖5) 

   
 
 
 
 

   ระดับความส าเร็จ เรื่อง งานที่ได้รับมอบหมาย (5%) 
    (เป็นคณะกรรมการ 1 ชุด นับ 5%)  
    ระบุช่ือคณะกรรมการและแนบค าสั่ง/เอกสารในระบบ MIS 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ระดับความส าเรจ็ เรื่อง งานที่ได้รับมอบหมาย (10%) 
    สามารถคละรายละเอียดได้ทั้งหมด ส่วนท่ี 5.2 – 5.4 
    แต่ละกิจกรรม แตล่ะงาน นับ 1% 
    1 ............................................................................................... 
    ๒ ...............................................................................................  
    ๓ ............................................................................................... 
    ๔ ...............................................................................................  
    ๕ ............................................................................................... 
    ๖ ...............................................................................................  
    ๗ ............................................................................................... 
    ๘ ...............................................................................................  
    ๙ ............................................................................................... 
 

     

   



แบบ ป. ม.ร. ๒ 
๖ 

(๗) ผลรวม ๑๐๐  

(๘) แปลงคะแนนรวม (๖) เป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีมีฐานคะแนนเตม็เป็น ๑๐๐ คะแนน                                                                    = 
(โดยน า  ๒๐  มาคณู)  =  คะแนนท่ีได้ไปลงในองค์ประกอบท่ี  ๑ ของแบบ  ป. ม.ร. ๑ 

 (๖) x ๒๐  = 

(๙)  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินไดต้กลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบุข้อมลูใน (๑) (๒) (๓)   และ (๕) ให้ครบ)     จึงลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐาน  (ลงนามเมื่อจัดท าข้อตกลง) 
 
 
ลายมือช่ือ ........................................................................................ (ผู้ประเมิน) 
 

ลายมือช่ือ ............................................................................................... (ผู้รับการประเมิน) 
 

                   วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64                      วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
  

 

(๑๐)  ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน) 
 
 ๑)  จุดเด่น  และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข  ............................................................................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
๒)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธสี่งเสรมิและพัฒนา .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
(๑๑)  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแลว้ {ระบุข้อมลูใน (๔)  (๖)  (๗) ( ๘)   และ (๑๐)  ให้ครบ}    จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน) 
 
 
ลายมือช่ือ ........................................................................................ (ผู้ประเมิน) 
 

ลายมือช่ือ ............................................................................................... (ผู้รับการประเมิน) 
 

                วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65                       วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 
 


