1

แบบ ปม.ว.1

แบบรายงานภาระงานของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ประเภทวิชาการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาค 2564
ชื่อ-นามสกุล :
 ข้าราชการ

 พนักงานมหาวิทยาลัย

ตาแหน่งทางวิชาการ :

อัตราเงินเดือนปัจจุบัน :

หลักสูตร/สาขาวิชา :

สังกัดคณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บาท

.
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการมีดังต่อไปนี้
 ภาระงานสอน
 ภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติและภาระงานสอนนักศึกษาภาคพิเศษ
 ภาระงานวิจัยและงานวิชาอื่น
 ภาระงานบริการวิชาการ
 ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ภาระงานการพัฒนานักศึกษาหรือการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยหรืองานอื่น ๆ
 ภาระงานบริหาร
 ภาระงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
ส่วนราชการอาจเพิ่มเติมแบบประเมินและข้อมูลที่มอบหมาย ได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ของส่วนราชการตามที่คณะกรรมการที่ส่วนราชการมอบหมายและผู้เกี่ยวข้องเห็นชอบ

2
แบบมอบหมายภาระงานของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ประเภทวิชาการ)
1. ภาระงานสอน
1.1 งานสอนในรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
งานสอนระดับ
จานวน
สัดส่วน
หมู่
ภาค
จานวน
ภาระ
ที่ พื้นฐาน/ปริญญาตรี/
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การ
เรียน
นักศึกษา
งาน
บรรยาย ปฏิบัติ ปกติ พิเศษ
บัณฑิตศึกษา
สอน
ภาคเรียนที่ 1/2563 แนบตารางสอน (ปริ้น)
ภาคเรียนที่ 2/2563 แนบตารางสอน (ปริ้น)
แนบผลการประเมินความพึ่งพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาที่สอนในเทอม 1/2563 (ปริ้น)

(1) รวมภาระงานสอนในรายวิชาฯ =

ภาระงาน

1.2 งานประสบการณ์ภาคสนาม งานนิเทศ การฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา
ที่

ชื่อวิชา / ชื่อนักศึกษา

ภาระงาน

1
2
3
4
5
6

(2) รวมภาระงานประสบการณ์ภาคสนามฯ =

ภาระงาน (ไม่เกิน 6 ภาระงาน)

1.3 งานควบคุมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
ที่

ระดับปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษา

ชื่องาน / ชือ่ นักศึกษา

จานวน
ภาระ
สัดส่วน
นักศึกษา
งาน

1
2
3
4
5

(3) รวมภาระงานควบคุมวิจัยและวิทยานิพนธ์ =
1. รวมภาระงานสอน (1) + (2) + (3) =

ภาระงาน (ไม่เกิน 5 ภาระงาน)
ภาระงาน
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2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
2.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัย
ที่

เงินทุนที่
ได้รบั จัดสรร

ชื่องานวิจัย

วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด สัดส่วนการ ภาระ
สัญญารับทุน สัญญารับทุน ดาเนินงาน งาน

1

(4) รวมภาระงานทุนสนับสนุนงานวิจัย =

ภาระงาน

2.2 ผลสาเร็จของการวิจัย
ที่

ชื่อผลงาน

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

สัดส่วน
ระดับ
ปีที่
ภาระ
ผลงาน
การตีพิมพ์ ตีพิมพ์
งาน
(ร้อยละ)

1
(5) รวมภาระงานผลสาเร็จของการวิจัย =

ภาระงาน

2.3 ภาระงานวิชาการในรูปแบบบทเรียนออนไลน์หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ที่

ชื่อผลงาน

ประเภท
ผลงาน

วันที่ได้รบั อนุมัติจาก
ศูนย์นวัตกรรมและ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

สัดส่วน
ภาระ
ผลงาน วันที่ใช้งาน
งาน
(ร้อยละ)

1
(6) รวมภาระงานวิชาการในรูปแบบบทเรียนออนไลน์หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ =

ภาระงาน

2.4 เอกสารประกอบการสอน
ที่

ชื่อผลงาน

วันที่ใช้งาน

1
(7) รวมภาระงานเอกสารประกอบการสอน =
2. รวมภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น (4) + (5) + (6) + (7) =

ภาระงาน
ภาระงาน

ภาระ
งาน

4
3. ภาระงานบริการวิชาการ
3.1 การเป็นผู้จัดและเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เป็นกิจกรรมที่จัดให้กบั บุคคลภายนอก)

ช่วงเวลา

การดาเนินการ
วิทยากร

ผู้จัด

แหล่งเงินทุน
ภายใน ภายนอก

ภาระ
งาน

1

(8) รวมภาระงานการเป็นผู้จัดและเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการ =

ภาระงาน

3.2 การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ
ที่

หน้าที่ในการดาเนินงาน

ช่วงเวลา

ภาระงาน

1

(9) รวมภาระงานการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ =

ภาระงาน

3.3 การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ในลักษณะการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน

วันที่ได้รบั อนุมัติจาก
ศูนย์นวัตกรรมและ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

สัดส่วน
ภาระ
ผลงาน วันที่ใช้งาน
งาน
(ร้อยละ)

1

(10) รวมภาระงานการการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ =

ภาระงาน

3.4 การจัดบริการวิชาการที่เป็นการหารายได้
ที่

ชือ่ โครงการ

วันที่
ดาเนิน
โครงการ

วันที่ได้รบั อนุมัตกิ ารบรรจุ
โครงการเข้าสู่ศนู ย์บริการ
วิชาการและฝึกอบรม

จานวน
รายได้

สัดส่วนรายได้
ที่เข้าสู่
มหาวิทยาลัย

1

(11) รวมภาระงานการจัดบริการวิชาการที่เป็นการหารายได้ =
3. รวมภาระงานบริการวิชาการ (8) + (9) + (10) + (11) =

ภาระงาน
ภาระงาน

สัดส่วน
ภาระ
ผลงาน
งาน
(ร้อยละ)

5
4. รวมภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ

ช่วงเวลา

ประธาน กรรมการ ผู้เข้าร่วม

แหล่งเงินทุน ภาระ
ภายใน ภายนอก งาน

1

(12) รวมภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม =
4. รวมภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (12) =

ภาระงาน
ภาระงาน

5. ภาระงานการพัฒนานักศึกษาและการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
5.1 งานที่ปรึกษานักศึกษา
ที่

นักศึกษา
ชั้นปี

สาขาวิชา

จานวน
นักศึกษา

สัดส่วน
ภาระ
การเป็นที่ปรึกษา งาน

1

(13) รวมภาระงานที่ปรึกษานักศึกษา =

ภาระงาน

5.2 งานที่ปรึกษาชมรม
ที่

จานวน ภาระ
นักศึกษา งาน

ชื่อชมรม

1

(14) รวมภาระงานที่ปรึกษาชมรม =

ภาระงาน
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5.3 การเป็นกรรมการในโครงการ/กิจกรรม/คาสั่ง
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา

คาสั่ง
มหาวิทยาลัย

ประเภท

คณะ สานัก/สถาบัน เฉพาะกิจ ระยะยาว

ภาระ
งาน

1

(15) รวมภาระงานการเป็นกรรมการในโครงการ/กิจกรรม/คาสั่ง =

ภาระงาน

5.4 การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
ที่

ชื่อตาแหน่ง

ภาระงาน

1

**ภาระงานตามตาแหน่งที่สามารถคานวณนับค่าภาระงานสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
(16) รวมภาระงานการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย =

ภาระงาน

5. ภาระงานการพัฒนานักศึกษาและการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย (13)+(14)+(15)+(16) =

ภาระงาน

6. ภาระงานด้านการบริหาร
ที่

ชื่อตาแหน่ง

ภาระงาน

1

**ภาระงานตามตาแหน่งที่สามารถคานวณนับค่าภาระงานสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
(17) รวมภาระงานด้านการบริหาร =
6. ภาระงานด้านการบริหาร (17) =

ภาระงาน
ภาระงาน

7
7. ภาระงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
7.1 การพัฒนาท้องถิ่น
ที่

ชื่อกิจกรรม

การดาเนินการ

ช่วงเวลา

ผู้จัด วิทยากร ผู้ดาเนินการ

ประเภทกิจกรรม

ภาระ
งาน

1

(18) รวมภาระงานการพัฒนาท้องถิ่น =

ภาระงาน

7.2 การผลิตและพัฒนาครู
ที่

ชื่อสื่อวิดิทศั น์

ชื่อโรงเรียน
ที่มีปัญหาขาดแคลน

ช่วงเวลา

สัดส่วนในการ ภาระ
ดาเนินการ งาน

1

(19) รวมภาระงานการผลิตและพัฒนาครู =

ภาระงาน

7.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ที่

ชื่อกิจกรรม

ช่วงเวลา

การดาเนินการ
ผู้จัด

วิทยากร

1

(20) รวมภาระงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา =
7. ภาระงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (18) + (19) + (20) =

ภาระงาน
ภาระงาน

ประเภทกิจกรรม

ภาระ
งาน

8
8. ภาระงานอื่น ๆ
ที่
ภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากภาระงานข้อ 1 - 7

ช่วงเวลา

ภาระงาน

1

หมายเหตุ : การคิดภาระงานในภาระงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินตามความเหมาะสม

(21) รวมภาระงานอื่น ๆ ==

ภาระงาน

8. รวมภาระงานอื่น ๆ (21) =

ภาระงาน

9

ตารางสรุปภาระงาน
ช่วงที่

ระหว่างวันที่

ถึงวันที่

ประเภทภาระงาน

จานวนรวมภาระงาน

1. ภาระงานสอน

.
สัดส่วน
ไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน

2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น

ไม่น้อยกว่า3 ภาระงาน

3. ภาระงานบริการวิชาการ

ไม่น้อยกว่า 3 ภาระงาน

4. ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ไม่น้อยกว่า 3 ภาระงาน

5. ภาระงานการพัฒนานักศึกษาและการสนับสนุนกิจการ
ของมหาวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า 3 ภาระงาน

6. ภาระงานด้านการบริหาร

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

7. ภาระงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า 5 ภาระงาน

8. ภาระงานอื่น ๆ
รวม

ลงนาม....................................................................
(............................................................................)
ผู้รายงาน
วันที่.............../..................../...............

ลงนาม....................................................................
(.............................................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่.............../..................../...............

