
หน้า 1 
 

แบบรายงานความก้าวหน้าและความส าเร็จของงานตามปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPIs) 
รอบการประเมินคร่ึงปีแรก (1 ตุลาคม– 31 มีนาคม) 

รอบการประเมินคร่ึงปีหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน) 
 

ชื่อ-นามสกุล  …………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 
 

สังกัดภาควิชา/โครงการจัดตั้งภาควิชา   ..………………………………………….. 
 

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

ผู้รับการประเมิน 
 
 

ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
 
 

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

หัวหน้าภาควิชา............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ้างอิง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการก าหนดภาระงานขั้นต่ าและผลงานทางวิชาการของ ผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 (คณาจารย์ ต้องมีภาระงานขั้นต่ า ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/ สัปดาห์) ประกอบด้วย 

 
1. ภาระงานสอน (รายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนั้น ๆ) 
 (ภาคบรรยาย/ ภาคปฏิบัติ/ ภาคสนาม และควบคุมวิทยานิพนธ์) มากกว่า หรือ เท่ากับ 11 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 

1.1 ระดับปริญญาตรี/ ระดับปริญญาโท/ ระดับปริญญาเอก  
 

ระดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ผู้ประสานงานรายวิชา/

ผู้สอนร่วม 
 

ระดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ผู้ประสานงานรายวิชา/ 

ผู้สอนร่วม 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
* กรุณาแจ้งการเป็นผู้ประสานงานรายวิชา หรือ เป็นผู้สอนร่วม  



1.2 งานที่ปรึกษา/ กรรมการศิลปนิพนธ์ (จ านวน – คน) 
ลักษณะงาน ป. ตรี  ป. โท  ป. เอก  

งานท่ีปรึกษา/ กรรมการศลิปนิพนธ ์    
เป็นผู้ควบคมุเพียงคนเดยีว    
เป็นผู้ควบคมุหลักร่วมกับอาจารยอ์ีกหนึ่งท่าน     
เป็นผู้ควบคมุร่วมกับอาจารย์อีกหนึ่งท่าน    
เป็นผู้ควบคมุร่วมกับอาจารย์อีกสองท่าน    

  
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือสร้างผลงานทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของภาระงานขั้นต่ า) 

รายการอย่างใดอย่างหน่ึง  1) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  3) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
    4) ต าราหรือหนังสือ (ท่ีได้รับการเผยแพร่) 5) บทความทางวิชาการ 
ตามหลักเกณฑ์ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559) 
ต าแหน่ง  อาจารย ์  ผลงานตามข้อ (1) – (5) อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกัน จ านวน 3 รายการขึ้นไปภายในระยะเวลา 5 ป ี    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผลงานตามข้อ (1) – (5) อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกัน จ านวน 2 รายการขึ้นไปภายในระยะเวลา 3 ป ี
 

รองศาสตราจารย ์ ผลงานตามข้อ (1) – (5) อย่างใดอย่างหนึ่ง ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 2 รายการ ข้ึนไปภายในระยะเวลา 3 ปี  
ผลงานตามข้อ (5) บทความทางวิชาการ เผยแพร่ในระดบัชาติ 2 รายการ มีค่าเท่ากับ ระดบันานาชาต ิ1 รายการ 

 
ศาสตราจารย ์  ผลงานตามข้อ (1) – (5) อย่างใดอย่างหนึ่ง ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 3 รายการ ข้ึนไปภายในระยะเวลา 3 ปี  

ผลงานตามข้อ (1) – (5) เผยแพร่ในระดับชาติ 2 รายการ มีคา่เท่ากบั ระดับนานาชาติ 1 รายการ 

 
 
 



2.1 งานวิจัย 

 ลักษณะงานวจิัย 
จ านวน 

ผู้ร่วมงาน 
(คน) 

ปริมาณ
งาน 

(ร้อยละ) 

หน้าท่ี 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

 1. ฉบับสมบูรณ์  
    ระบุ  ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). “ช่ืองานวิจัย” เมืองที่พิมพ์, แหล่งทุนวิจัย (ถ้ามี) 
2. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูป บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ/ 
หนังสือรวมบทความวิจัย/ Proceedings  
     ระบุ  ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). “ช่ืองานวิจัย” ชื่อวารสาร/ชื่อหนังสือ ปีท่ี, ฉบับท่ี (เดือน): 
หมายเลขหน้าของผลงานวิจยั. 

      

  
 

      

  
 

      

 
2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (งานสร้างสรรค์) 

   
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ (งานสร้างสรรค์) 

จ านวน 
ผู้ร่วมงาน 

(คน) 

ปริมาณ 
งาน 

(ร้อยละ) 
หน้าท่ี

รับผิดชอบ 
ระบุระยะเวลาการเผยแพร่/สถานที่ 

 (ตัวอย่าง) 
นาวิน เบียดกลาง. (2560). เทพโปไซดอน [จิตรกรรม]. การแสดงศลิปกรรมอาจารย์คณะ

จิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที ่35.  

 
1 คน 

 
ร้อยละ 100 

 
ผู้สร้างสรรค ์

 
15 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 หอศิลป์
บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ นครปฐม 

  
 

    



2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (งานสร้างสรรค์) 
   

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ 
จ านวน 

ผู้ร่วมงาน 
(คน) 

ปริมาณ 
งาน 

(ร้อยละ) 
หน้าท่ี

รับผิดชอบ 
ระบุระยะเวลาการเผยแพร่/สถานที่ 

  
 

    

 
 

     

  
 

    

 
 

     

 
2.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 ลักษณะงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จ านวน 

ผู้ร่วมงาน 
(คน) 

ปริมาณ 
งาน 

(ร้อยละ) 

หน้าท่ี 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานสนับสนนุ 

 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
    ระบุ  ช่ือผู้แต่ง. (ป ีพ.ศ.). “ช่ืองานวิชาการรับใช้สังคม”. เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า. 

      

 
 
 

      

 
 

       

 



2.4 ต าราหรือหนังสือ (ที่ได้รับการเผยแพร่) 
   

ต าราหรือหนังสือ 
จ านวน 

ผู้ร่วมงาน 
(คน) 

ปริมาณ 
งาน 

(ร้อยละ) 
หน้าท่ี

รับผิดชอบ 

ระบุการเผยแพร่  
(สถานที่ ระยะเวลา) ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

งบประมาณ/หน่วยงานสนับสนุน 
 (ตัวอย่าง) 

ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย. (2560). ชั่วโมงวาดเส้น (Drawing Hours). พิมพ์ครั้งท่ี 1. นครปฐม : 
มหาวิทยาลยัศิลปากร.  

 
1 คน 

 
ร้อยละ 100 

 
ผู้แต่ง 

 
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ 

กรุงเทพฯ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2553 
  

 
    

  
 

    

 
2.5 บทความทางวิชาการ 

   
บทความทางวิชาการ 

จ านวน 
ผู้ร่วมงาน 

(คน) 

ปริมาณ 
งาน 

(ร้อยละ) 
หน้าท่ี

รับผิดชอบ 

ระบุการเผยแพร่  
(สถานที่ ระยะเวลา) ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

 ผู้เขียนบทความ.  (ปีท่ีพิมพ์).  ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร. ปีท่ีหรือเลม่ที่, ฉบับท่ี : เลขหน้า.     
      
      
      
      

 



3. งานบริการวิชาการ 
3.1 โครงการ/กิจกรรม/บริการวิชาการ (หัวหน้าโครงการ หรือ ผูร้่วมโครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม/บริการวิชาการ ระยะเวลาด าเนินการฯ * หมายเหตุ 
   
   
   
   
* กรุณาแจ้งการเป็นหัวหน้าโครงการ หรือ ผู้ร่วมโครงการ ในช่องหมายเหตุ  

3.2 วิทยากร/ ผู้บรรยาย/ กรรมการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการตดัสนิ 
วิทยากร/ ผู้บรรยาย/ กรรมการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการตัดสิน สถานที/่ โครงการ ระหว่างเวลา 

   
   
   
   

3.3 อาจารย์พิเศษภายนอก (ไม่เกนิร้อยละ 2 ต่อหน่ึงรอบการประเมิน) 
อาจารย์พิเศษ (รายวิชา) สถาบันการศึกษา ระหว่างเวลา 

   
   
   

3.4 กรรมการตรวจศลิปนิพนธ์/วทิยานิพนธ์ภายนอก (ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ 1 รอบการประเมิน) 
รายนามนักศึกษา/ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 

  
  
  
 3.5 วิทยากร/ ศลิปิน รับเชิญ ในระดับนานาชาติ (เดินทางไปต่างประเทศ) 

วิทยากร/ 
ศิลปิน รับเชิญ 

หัวข้อบรรยาย/ หัวข้อนิทรรศการ  
ผู้เชิญ/

หน่วยงาน 
ประเทศ ระยะเวลา งบประมาณ

สนับสนุน 
      
      
      
      
 

4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระบุช่ือ โครงการ/ กิจกรรม/ นิทรรศการ (หัวหน้าโครงการ หรือ ผู้รว่มโครงการ) 

 สถาบัน ระหว่างเวลา 
   
   
   
 
 
 



5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ไม่เกินร้อยละ 20) 
5.1  งานท่ีได้รับมอบหมายอ้างอิงค าสั่งมหาวิทยาลัยศลิปากร/ ค าสัง่คณะจิตรกรรมฯ 
5.2  กิจกรรมที่ต้องมีส่วนร่วมระดบัคณะ 5%  
 (ไหว้คร/ู ปฐมนิเทศ/ สัมมนาคณาจารย์/ ศลิปกรรมอาจารยฯ์/ การจัดการความรู้) 
5.3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาระดับคณะวิชา 
5.4 กิจกรรมเพื่อพัฒนาระดับภาควิชา 
5.5 กิจกรรรมมหาวิทยาลยัตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      วัน..........เดือน.....................พ.ศ........... 
 
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ของหัวหน้าภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ลายมือช่ือ     หัวหน้าภาควิชา 
    (..........................................................................) 

      วัน..........เดือน.....................พ.ศ........... 
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