


คํานํา 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไดกําหนดกรอบระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) เพ่ือใชผลการประเมิน

ประกอบการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทน และตอสัญญาจาง พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนกระบวนการ 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น 

 มหาวิทยาลัย  ไดออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ข้ันตน เพ่ือทําหนาที่ประเมินการปฏิบัติงานผูใตบังคับบัญชา หรือบุคลากรที่อยูในความรับผิดชอบ 

ตามกรอบภารกิจของหนวยงาน งานบริหารบุคคล ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ จึงกําหนดจัด

ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือหารือแนวทางการประเมินรวมกัน ในวันศุกรที่ 20 สิงหา 2564 เวลา 13.30 น.  

ณ หองประชุม ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยเปนการประชุม 

ในรูปแบบ VDO Conference – Zoom Cloud Meetings และไดจัดทําและรวบรวมเอกสารชุดน้ี เพ่ือใชประกอบ 

การประชุมดังกลาว หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารชุดน้ี จะเปนประโยชนและใชเปนแนวทางในการประชุม

หารือเพ่ือวางแผนการการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรตอไป 
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แผนภูมิโครงสราง 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานบุคลากร 

 

 

 



1. กลุมพนักงานวิชาการ

    1.1.  อาจารย

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน อาจารย

ผูประเมิน 1 ประธานสาขาวิชา 40%

ผูประเมิน 2 รองคณบดี 30% (15+15)

ผูประเมิน 3 คณบดี 30%

    1.2  ประธานสาขาวิชา

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน ประธานสาขาวิชา

ผูประเมิน 1 รองคณบดี 50% (25+25)

ผูประเมิน 2 คณบดี 50%

แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับการประมินบุคลากร สังกัดคณะ / วิทยาลัย

10



แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับการประมินบุคลากร สังกัดคณะ / วิทยาลัย

   1.3 ผูชวยคณบด/ีรองคณบดี

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน ผูชวยคณบด/ีรองคณบดี

ผูประเมิน 1 คณบดี 100%

   1.4 คณบดี

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน คณบดี

ผูประเมิน 1 อธิการบดี 100%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับการประมินบุคลากร สังกัดคณะ / วิทยาลัย

2. กลุมพนักงานสนับสนุนวิชาการ

    1.1.  บุคลากร

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาสํานักงานคณบดี 50%

ผูประเมิน 2 รองคณบดี 30% (15+15)

ผูประเมิน 3 คณบดี 20%

    1.2  หัวหนาสํานักงาน

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาสํานักงาน

ผูประเมิน 1 รองคณบดี 50% (25+25)

ผูประเมิน 2 คณบดี 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับการประมินบุคลากร สังกัดคณะ / วิทยาลัย

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาสํานักงานคณบดี 50%

ผูประเมิน 2 รองคณบดี 30% (15+15)

ผูประเมิน 3 คณบดี 20%

3. กลุมพนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานรักษาความสะอาด / คนสวน)
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1.1 งานบริหารทั่วไป  

    1.1.1 ฝายธุรการและสารบรรณ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาฝาย 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาฝาย

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 50%

ผูประเมิน 2 รองผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

14



แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

   1.1.2 ฝายประชุมและพิธีการ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาฝาย 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 อธิการบดี 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาฝาย

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 อธิการบดี 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

1.2 งานคลัง

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

1.3 งานพัสดุ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนา

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

1.4 งานบริหารบุคคล

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 รองผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

1.5 งานประชาสัมพันธ เอกสารสิ่งพิมพและโสตทัศนูปกรณ

    1.5.1 ฝายประชาสัมพันธ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาฝาย 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 ผูชวยอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาฝาย

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 ผูชวยอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

   1.5.2 ฝายโสตทัศนูกรณ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาฝาย 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 ผูชวยอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาฝาย

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 ผูชวยอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

   1.5.3 ฝายเอกสารการพิมพ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาฝาย 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาฝาย

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

1.6 งานพัฒนานักศึกษา

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร 

ผูประเมิน 1 หัวหนาฝาย 50%

ผูประเมิน 2 หัวหนางาน 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาฝาย

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 20%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 30%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

1.7 งานอาคารสถานที่ ยานพานะและบริการ

     1.7.1 ฝายยานพาหนะ  

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาฝาย 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาฝาย

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

   1.7.2 ฝายอาคารภูมิทัศน  

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาฝาย 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาฝาย

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

   1.7.3 ฝายวินัยและจราจร

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาฝาย 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 ผูชวยอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาฝาย

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 ผูชวยอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

1.8 หนวยตรวจสอบภายใน

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาหนวย 60%

ผูประเมิน 2 อธิการบดี 40%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาหนวย

ผูประเมิน 1 อธิการบดี 100%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

1.9 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาสํานักงาน 50%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 30%

ผูประเมิน 3 อธิการบดี 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาสํานักงาน

ผูประเมิน 1 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 60%

ผูประเมิน 2 อธิการบดี 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

1.10 พนักงานรักษาความสะอาด / คนสวน

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

1.11 กลุมผูอํานวยการกอง

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน ผูอํานวยการกอง

ผูประเมิน 1 รองผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองกลาง

1.12 รองผูอํานวยการสํานัก

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน รองผูอํานวยการสํานัก

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%

1.13 ผูอํานวยการสํานัก

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน ผูอํานวยการสํานัก

ผูประเมิน 1 อธิการบดี 100%
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1. บุคลากรกองนโยบายและแผน

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 40%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%

แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองนโยบายและแผน
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองนโยบายและแผน

2.งานออกแบบและวางผัง

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 40%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองนโยบายและแผน

3. งานวิเทศสัมพันธ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการกอง 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการกอง 40%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองนโยบายและแผน

4. หนวยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาหนวย 50%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 30%

ผูประเมิน 3 อธิการบดี 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาหนวย

ผูประเมิน 1 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 60%

ผูประเมิน 2 อธิการบดี 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

สําหรับประเมินบุคลากร สังกัดกองนโยบายและแผน

5. ผูอํานวยการกอง

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน ผูอํานวยการกอง

ผูประเมิน 1 รองผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 50%
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1. สํานักงานผูอํานวยการ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาสํานักงาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาสํานักงาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%

แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักสงเสริมและบริหารวิชาการ
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักสงเสริมและบริหารวิชาการ

2. งานสงเสริมวิชาการ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักสงเสริมและบริหารวิชาการ

3. งานทะเบียนและประมวลผล

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักสงเสริมและบริหารวิชาการ

4. งานบริหารวิชาการ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาสํานักงาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักสงเสริมและบริหารวิชาการ

5. บัณฑิตศึกษา

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 ประธานบัณฑิตศึกษา 50%

ผูประเมิน 2 รองประธานบัณฑิตศึกษา 30%

ผูประเมิน 3 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 20%

7. พนักงานรักษาความสะอาด/คนสวน

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาสํานักงาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักสงเสริมและบริหารวิชาการ

8. รองผูอํานวยการสํานัก

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน รองผูอํานวยการสํานัก

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%

9. ผูอํานวยสํานัก

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน ผูอํานวยการสํานัก

ผูประเมิน 1 อธิการบดี 100%
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1. สํานักงานผูอํานวยการ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาสํานักงาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาสํานักงาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%

แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

41



แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. งานบริหารทั่วไป

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. งานวิทยบริการ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. พนักงานรักษาความสะอาด/คนสวน

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาสํานักงาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

8. รองผูอํานวยการสํานัก

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน รองผูอํานวยการสํานัก

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสํานัก ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%

9. ผูอํานวยสํานัก

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน ผูอํานวยการสํานัก

ผูประเมิน 1 อธิการบดี 100%
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1. สํานักงานผูอํานวยการ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาสํานักงาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาสํานักงาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%

แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. งานบริหารทั่วไป

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. งานบริหารจัดการงานวิจัย

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. งานมาตรฐานงานวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา

5. งานสงเสริม เผยแพรงานวิจัย

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา

6. ศูนยการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา

8. รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน รองผูอํานวยการสํานัก

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 รองอธิการบดี (ที่กํากับ) 40%

9. ผูอํานวยการสถาบัน ฯ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน ผูอํานวยการสถาบัน ฯ

ผูประเมิน 1 อธิการบดี 100%
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1. สํานักงานผูอํานวยการ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาสํานักงาน 50%

ผูประเมิน 2 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนาสํานักงาน

ผูประเมิน 1 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 40%

แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

2. งานบริหารทั่วไป

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

3. งานอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

4. งานสงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

5. ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

6. ศูนยภาษา

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนางาน 50%

ผูประเมิน 2 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 20%

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน หัวหนางาน

ผูประเมิน 1 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 60%

ผูประเมิน 2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 40%
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แผนภูมิโครงสรางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สําหรับการประเมินบุคลากร  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

7. พนักงานรักษาความสะอาด/คนสวน

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน บุคลากร

ผูประเมิน 1 หัวหนาสํานักงาน 50%

ผูประเมิน 2 รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ 30%

ผูประเมิน 3 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 20%

8. รองผูอํานวยการสถาบัน ฯ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน รองผูอํานวยการสํานัก

ผูประเมิน 1 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ 100%

9. ผูอํานวยการสถาบัน ฯ

รายละเอียด การประเมิน สัดสวน หมายเหตุ

การประเมิน 

ผูรับการประเมิน ผูอํานวยการสถาบัน ฯ

ผูประเมิน 1 อธิการบดี 100%
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ตัวอยาง 

ตารางกรอกคะแนนการประเมินผล

การปฏบัิตงิานบุคลากร 

 

 

 



จํานวนภาระงาน  (50 คะแนน)

1 นายอดทน เขมแข็ง

2

3

4

5

6

7

ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน

รวม 

(100 คะแนน)

  (นายประเมิน  เปนธรรม)

ประธานสาขาวิชา

หมายเหต ุ - ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการทุกคนตองมีภาระงานไมนอยกวา 35 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา

สมรรถนะ  - การมุงผลสัมฤทธิ์

               - การบริการทีดี

               - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ

               - การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม

               - การทางานเปนทีม

วันที่......................................................

กรุณานําสงที่งานบริหารบุคคล ภายในวันที่ 1-15 กันยายน 2564

ตัวอยาง  สายวิชาการ

คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัด   คณะ……………………………………………..

(รอบการประเมิน 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)

 สาขาวิชา........................................

ที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุคะแนนการประเมิน

ภาระงานหลัก สมรรถนะ 

(30 คะแนน)

ภาระงานอื่นๆ

(10 คะแนน)

จรรยาบรรณ 

(10 คะแนน)
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ที่ ชื่อ - สกุล

1 นายอดทน เขมแข็ง

2

3

4

5

6

7

ลงชื่อ...............................................ผูรับรอง

  (นายประเมิน  เปนธรรม)

ประธานสาขาวิชา

วันที.่.....................................................

ภาระงาน  - ภาระงานสอน

              - ภาระงานวิจัย

              - ภาระงานวิชาการอื่น

กรุณานําสงที่สํานักงานคณบดีที่ทานสังกัด ภายใน  1-15 กันยายน 2564

ตัวอยาง  สายวิชาการ

แบบฟอรมรับรองภาระงาน

(รอบการประเมิน 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)

 สาขาวิชา........................................

สรุปภาระงานหลัก หมายเหตุ

หมายเหต ุ- ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการทุกคนตองมีภาระงานไมนอยกวา 35 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา
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ภาระงานหลัก 

(50 คะแนน)

สมรรถนะ 

(30 คะแนน)

ภาระงานอื่นๆ

10 คะแนน)

จรรยาบรรณ 

(10 คะแนน)

รวม 

(100 คะแนน)

1 นายอดทน  เขมแข็ง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน

  (นายประเมิน  เปนธรรม)

หัวหนางาน

วันที่......................................................

หมายเหตุ - กรุณานําสงที่งานบริหารบุคคล ภายใน  1-15 กันยายน 2564

ตัวอยาง  สายปฏิบัติการ

คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

(รอบการประเมิน 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) 

งาน/ฝาย ....................................

ที่ ชื่อ - สกุล คะแนนการประเมิน หมายเหตุ
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แฟมสะสมงาน 

(สายปฏบัิตกิาร) 

 

 

 

 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(สายปฏิบัติการ) 
 

ช่ือ-สกุลผู้รับการประเมิน................................................................ส านัก/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า.............................................................

ประเภทพนักงาน................................................................................................................................................................................... 

ที ่ รายการ น ้าหนัก 

คะแนน 

ผลการประเมิน 

คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ภาระงานหลัก 50%    50  

2. สมรรถนะ 30%    30  

 2.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ       

2.2 การบริการทีด ี       

2.3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ       

2.4 การยดึมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม       

2.5 การท างานเป็นทีม       

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ   10%    10  

4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นพเิศษ/เพิ่มเติม   10%    10  

 รวม 100%    100  

                                   
                                               (ลงช่ือ).....................................................................  ผู้ประเมนิ            
                                                        (...................................................................)            
                                                          วันท่ี............เดือน....................พ.ศ..................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค้านิยาม 
ปริมาณ  หมายถึง  ข้อมูลที่แสดงถึงจ านวนงานที่รับผิดชอบตามภาระงานที่ปฏบิัติ 
คุณภาพ  หมายถึง  ผลงานมีความถกูตอ้งครบถ้วนสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ มีความสอดคล้องกับภาระหนา้ที่ของตนเอง  
ประสิทธภิาพ  หมายถึง  กระบวนการด าเนินงานที่ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร และประหยัดเวลา เสร็จทันตามก าหนดเวลา    
ประสิทธิผล  หมายถึง  ผลส าเร็จของงานที่เป็นไปตามที่ก าหนด 
การมุ่งผลสัมฤทธิ ์(Achievement Motivation-ACH) หมายถึง  ความมุ่งมัน่จะปฏิบัตหิน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกนิมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนีอ้าจจะเป็น
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นอีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏบิตัิงาน
ตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 
การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง  ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรอืหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
การสั่งสมความเชีย่วชาญในงานอาชพี (Expertise)  หมายถึง  ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ ด้วยการศึกษา 
ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยกุต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏบิัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิข์้อง 
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) หมายถึง  การด ารงตนและประพฤติปฏิบัตอิยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชพี และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
การท้างานเป็นทีม หมายถึง  ความตั้งใจที่จะท างานรว่มกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรอืส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นตอ้งมี
ฐานะหัวหนา้ทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
จรรยาบรรณวชิาชีพ  หมายถงึ  ผลการปฏิบัติตามข้อก าหนดในจรรยาบรรณของบุคลากร 
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แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

“พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 

ชื่อ........................................นามสกุล.............................................. 
สังกัด............................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดแนบส ำเนำเอกสำรที่เปน็ผลงำนในแตล่ะลักษณะงำนของกำรประเมิน 

แนบมำพร้อมแฟ้มสะสมงำนฉบับนี ้
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1. ข้อมลูส่วนตัว 
 
1.1   ประวัติส่วนตัว 
 ช่ือ.....................................นามสกลุ..................................ว-ด-ป เกิด..............................อายุ.......ปี.......เดือน 
 วันเริ่มงาน......................................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน........................................................ 
 ต าแหน่งวิชาการ............................................................................................................................................... 
 ต าแหน่งบริหาร............................................................สังกัด............................................................................ 
 
 ที่อยู่ปัจจุบัน.........หมู่ที่.............ซอย/ตรอก..................................ถนน.............................................................. 
 ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................ 
 รหัสไปรษณีย์.........................หมายเลขโทรศัพท์...............................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.......................... 
 
1.2  ประวัติการศึกษาโดยสังเขป 

คุณวุฒิ สาขา ปีที่ส้าเร็จ สถาบัน ประเทศ 

     

     

     

     

 
 
1.3  ประสบการณ์การท้างาน 
 

ว-ด-ป 
ต้าแหน่ง 

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน/
บริษัท 

สถานที่ตั ง 
จาก ถึง 
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2.  ภาระงานในความรบัผิดชอบ 
 
2.1  ภาระงานหลักที่ปฏิบัติ (งานตามค าสั่งในต าแหน่งท่ีไดร้ับแต่งตัง้) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67



2.2  ภาระงานงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ/เพ่ิมเติม (งานตามค าสั่ง/มอบหมายนอกเหนือจาก 2.1) 
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2.3   งานด้านการบริหาร (เฉพาะหัวหน้างาน) 
 

ต้าแหน่ง ค้าสั่ง ระยะเวลาการด้ารงต้าแหน่ง 
 

ภาระงานที่ปฏิบัติ 

มรภ.ศก. คณะ วันเร่ิมต้น วันสิ นสุด 
      
      
      
      

 
2.4  การเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเอง (การประชุม / อบรม / สัมมนา) 
 2.4.1  จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

หลักสูตรที่อบรม ว-ด-ป ที่จัด หน่วยงานทีจ่ัด สถานที่จัด 
ค่าใช้จ่าย 

มรภ.ศก.
สนับสนุน 

ส่วนตัว 

      
      
      
      
      
      

  
      2.4.2  จัดโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรที่เข้าอบรม ว-ด-ป ที่จัด หน่วยงานที่จัด สถานทีจ่ัด 
    
    
    
    
    

 
2.5  งานด้านอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.4) 
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3.  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน 

3.1  สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการท้างาน  
   
   
   
 
   
 

 

3.2  วิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
   
   
   
 
   
 

 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

  
     ลงช่ือ...............................................ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย 
     (............................................................) 
     ว-ด-ป................................................... 

 

 ความเห็นของคณบดี/หัวหนา้หน่วยงาน 
  
   
 

  
 
 
     ลงช่ือ......................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
     (............................................................) 
     ว-ด-ป................................................... 
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ประกาศ เร่ือง การกําหนดเกณฑ 

ภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

เรื่องการกาํหนดเกณฑ์ภาระงานของผู้ดํารงตําแหนง่อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

……………………………… 
 

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มีความชัดเจน สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้

และเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ (๖), (๗) และ (๘) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 

๒๕๔๗จึงออกประกาศกําหนดเกณฑ์ภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังนี้ 
 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การกาํหนดเกณฑ์ภาระงานของ

ผู้ดํารงตาํแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ข้อตกลงเกี่ยวกับการคิดภาระงาน 

๓.๑  ภาระงานมีหน่วยเป็น “ชั่วโมงต่อสัปดาห์” เป็นผลรวมการปฏิบัติงานนับชั่วโมงต่อสัปดาห์ตาม

ประเภทและลักษณะของงานนั้น ๆ 

 ๓.๒  รายวิชาที่ได้รับค่าตอบแทนการสอน ไม่สามารถนาํมาคิดภาระงานสอนได้ 

 ๓.๓  การคิดภาระงานสอน จะคิดให้ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามกําหนด และส่ง 

มคอ. ๓ หรือ ๔ และ ๕ หรือ ๖ 

 ๓.๔ผู้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการท่ีไม่ยื่นแบบประเมินตามกาํหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะรับการ

ประเมินภาระงาน โดยให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง 
 

ข้อ ๔  ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการทุกคนต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อภาค

การศึกษา  ท้ังน้ีต้องทําครบทุกภาระงาน  โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
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๒ 

 

  ๔.๑ กลุ่มภาระงานที่เน้นการสอน  กาํหนดสัดส่วนปฏิบัติงานไว้  ดังนี้ 

  (๑) ภาระงานสอน    ไม่น้อยกว่า   ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

  (๒) ภาระงานวิจยั และ/หรืองานวิชาการอื่น   ไม่น้อยกว่า   ๑๐ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

  (๓) ภาระงานบริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และงานอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชัว่โมง

ต่อสัปดาห์ 
 

 ๔.๒ กลุ่มภาระงานท่ีเน้นการวิจัย กาํหนดสัดส่วนปฏิบัติงานไว้  ดังน้ี 

        (๑) ภาระงานสอน     ไม่น้อยกว่า   ๑๐ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

        (๒) ภาระงานวิจัย และ/หรืองานวิชาการอ่ืน   ไม่น้อยกว่า   ๑๕ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

        (๓) ภาระงานบริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  และงานอ่ืนๆ  ไม่น้อยกว่า ๑๐  

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 การเลือกกลุ่มปฏิบัติงาน ให้เลือกโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

คณะท่ีสังกัด และตกลงร่วมกันโดยลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 ผู้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการใน ๑ หลักสูตร หากประสงค์จะเลือกปฏิบัติงานกลุ่มเน้นการวิจัย ให้

สามารถเลือกได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของอาจารย์ประจําหลักสูตร หรอืในสัดส่วน ๑ ต่อ ๕ คน หากมีจํานวน

อาจารย์เกิน ๕ คน หรือหารแล้วมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจํานวนเต็ม ท้ังนี้หากเลือกปฏิบัติงานกลุ่มใดแล้วจะต้อง

ปฏิบัติงานให้ครบปีก่อน จึงจะสามารถเปล่ียนกลุ่มการปฏิบัติงานได้ 

 ผู้ดํารงตาํแหน่งทางวชิาการที่เลือกปฏิบัติงานกลุ่มเน้นการวิจยั สามารถเลือกกลุ่มปฏิบัติงานได้ไม่เกิน   ๒ ปีติดต่อกนั 
 

 ข้อ ๕  การคิดภาระงานสอนของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 ๕.๑ การสอนรายวิชาบรรยาย ระดับปรญิญาตรี ๑ หน่วยกิต จาํนวนนกัศึกษาไม่เกิน ๔๐ คน ให้คิด

ภาระงานเท่ากับ ๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยมีวิธีคิดภาระงาน ดังนี้   

   การเตรียมสอน  ๑   ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

   การสอน  ๑  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

   การตรวจงาน  ๑  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

         ๕.๒  การสอนรายวิชาระดับปริญญาตร ี๑ หน่วยกิต จาํนวนนกัศึกษาตั้งแต่ ๔๑ คนขึ้นไป ให้คิด

ภาระงานสําหรับจํานวนนกัศึกษาไม่เกิน ๔๐ คน ตามข้อ ๕.๑ ก่อน แล้วบวกด้วยงานการตรวจงานท่ีเกิดจาก

การตรวจงานของนักศึกษาท่ีเกิน ๔๐ คน 

 เนื่องจากนกัศึกษา ๔๐ คน คิดภาระงานการตรวจงานได้ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น ถ้านักศึกษา ๑ 

คน จะคิดภาระงานการตรวจงานได้เท่ากบั ๑ หารด้วย ๔๐ หรือเท่ากับ ๐.๐๒๕ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น การ

คิดภาระงานการตรวจงานนักศึกษาท่ีเกิน ๔๐ คน ให้เอาจาํนวนนักศึกษาที่เกินคณูด้วย ๐.๐๒๕  
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๓ 
 

 ตวัอย่าง 

การสอนรายวิชาบรรยาย  ๓ หน่วยกิต จํานวนนกัศึกษา ๕๐ คน ให้คิดภาระงาน ดังน้ี 

  ๑. ภาระงานสําหรับจาํนวนนกัศึกษา ๔๐ คน ได้เท่ากับ ๙ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

  ๒. ภาระงานการตรวจงานนักศึกษาที่เกินกลุ่มไป ๑๐ คน ได้ภาระงานเท่ากับ 

  ๓ x (๑๐ x ๐.๐๒๕) =  ๐.๗๕ ชัว่โมงตอ่สัปดาห์ 

  ๓. ภาระงานท้ังหมดเท่ากับ ๙ + ๐.๗๕ = ๙.๗๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

 ๕.๓ กรณีท่ีสอนรายวิชาบรรยาย ๑ หน่วยกิต และสอนรายวิชาเดียวกันหลายกลุ่ม ให้คิดภาระงาน

สอนดังน้ี กลุ่มที่ ๑  ให้คิดภาระงานสอนตามปกติตามข้อ ๕.๑  ส่วนกลุ่มท่ีเหลือ ให้คิดเฉพาะภาระงานการสอน

และภาระงานการตรวจงาน เท่ากับ ๒ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

   การสอน    ๑  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

   การตรวจงาน  ๑  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

ตัวอย่าง 

   การสอนรายวิชาบรรยาย ๓ หน่วยกิต รายวิชาเดียวกัน ๓ กลุ่ม ให้คิดภาระงาน ดังนี้ 

๑. ภาระงานของกลุ่มท่ี ๑ ได้เท่ากับ ๙  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

๒. ภาระงานของกลุ่มที่ ๒ ได้เท่ากับ  ๖  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

๓. ภาระงานของกลุ่มท่ี ๓ ได้เท่ากับ ๖  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

รวมภาระงานท้ังสามกลุ่มเท่ากับ ๙ + ๖+ ๖ = ๒๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

สําหรับกลุ่มใดท่ีมีจํานวนนกัศึกษาเกิน ๔๐ คน กใ็ห้คิดภาระงานเพิม่ในส่วนของการตรวจงาน 
 

 ๕.๔  การสอนรายวิชาบรรยายระดับปริญญาตร ีจาํนวนนกัศึกษากลุ่มใหญ่ ๑ หน่วยกิต ให้คิดภาระ

งาน ดังนี้ 

    (๑) จาํนวนนักศึกษาตั้งแต่ ๘๐ คน คิดภาระงาน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในกรณีที่เกิน ๘๐ คน ถึง 

๑๕๙ คน ให้คิดภาระงานตามสูตรข้อ ๕.๒ 

 (๒)  จาํนวนนกัศึกษาตั้งแต ่๑๖๐ คน คิดภาระงาน ๗ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ในกรณีที่เกิน ๑๖๐ คน  

ถึง ๒๙๙ คน ให้คิดภาระงานตามสูตรข้อ ๕.๒ 

   (๓) จํานวนนกัศึกษาต้ังแต่ ๓๐๐ คน คิดภาระงาน ๓๕ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ในกรณีท่ีเกิน ๓๐๐ คน   ถึง ๕๙๙ คน 

ให้คิดภาระงานตามสูตร ข้อ ๕.๒ 
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 ๕.๕ การสอนรายวิชาปฏิบัติระดับปริญญาตรีจํานวนนักศึกษาไม่เกิน ๔๐ คน ให้คิดภาระงานใน             

หนว่ยกิตบรรยาย ตามข้อ ๕.๑ บวกด้วยชัว่โมงปฏิบัติ 

  ตวัอย่าง 

  ๑. รายวิชา ๒ (๐ – ๔)  

ได้ภาระงานสอนเฉพาะปฏิบัติเท่ากับ ๔ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

  ๒. รายวิชา ๓ (๒ – ๒)  

 ๒.๑ ให้คิดภาระงานสอนบรรยายก่อนได้เท่ากับ ๒+๒+๒ = ๖ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 ๒.๒ ภาระงานสอนปฏิบัติเท่ากับ ๒  

 ดังน้ัน คิดภาระงานรวมได้เท่ากับ ๖+๒ = ๘ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

 ๕.๖ การนิเทศนักศึกษากลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้คิดภาระงานเท่ากับระยะเวลาท่ีปฏิบัติหน้าที่

ราชการในการนิเทศนักศึกษาแต่ต้องไม่เกิน ๑๒ ชัว่โมงต่อวนั  แล้วหารด้วย ๑๕ สัปดาห์หน่วยเป็นชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 ๕.๗ การสอนโรงเรียนสาธิต ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์และใน

กรณีท่ีคณาจารย์ทําหน้าทีส่อนโรงเรียนสาธิตและมีภาระงานเกินภาระงานขั้นต่าํ การเบิกภาระงานสอนเกินให้

โรงเรียนสาธิตเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของช่ัวโมงที่สอนของโรงเรียน 

 ๕.๘ การเป็นท่ีปรึกษานกัศึกษาประจาํกลุ่มให้คิดภาระงานเท่ากับ ๒ ชัว่โมงต่อสัปดาห์โดยต้องมี

หลักฐานการรับรองข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าได้มีการปฏิบัติงานจริง 

 ๕.๙ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหรือชมุนุมตามประกาศของมหาวิทยาลัยให้คิดภาระงานเท่ากับ ๒ 

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยต้องมีหลักฐานการรับรองข้อมลูจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าได้มีการปฏิบัติจริง 

 ๕.๑๐ การเป็นที่ปรึกษาวิชาโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา วิชาโครงการวิจัย วิชาปัญหา

พิเศษ วิชาค้นคว้าอิสระ ให้คิดภาระงานเท่ากับ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อเรื่อง ท้ังน้ีต้องไม่เกิน ๓ เรื่อง  

ข้อ ๖  การคิดภาระงานสอนระดับสูงกว่าปริญญาตรีท่ีไม่ใช่ภาคปกติและได้รับค่าตอบแทนการสอน จะ

ไม่สามารถคิดภาระงานสอนได้ แต่ให้นบัภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์เป็นภาระงานสอนได้ ดังนี้  

 ๖.๑ ระดับปริญญาโท 

 (๑) ประธานควบคุม  ๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

(๒) กรรมการควบคุม ๑.๕ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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  ๖.๒ ระดับปริญญาเอก 

(๑) ประธานควบคุม  ๔ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

(๒) กรรมการควบคุม ๒ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

ท้ังนี้ ให้คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๕ หวัข้อเรือ่งต่อ ๑ ปีการศึกษาปกต ิและนาํมาคิดภาระงานได้ ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ 
 

 ข้อ ๗  การคิดภาระงานสอนที่มีอาจารย์สอนร่วมหรือสอนเป็นทีม ให้คิดตามสัดส่วนท่ีปฏิบัติงานจริง 
 

ข้อ ๘  การคิดภาระงานวิจยัและ/หรือ งานวิชาการอืน่ 

ภาระงานวิจัย 

         ๘.๑  ให้คิดภาระงานวิจัย ท้ังท่ีได้รับทุนสนับสนุนและไม่ได้รบัทุนสนับสนุน โดยต้องมีการแจ้ง

มหาวิทยาลัยหรือคณะเป็นลายลักษณ์อักษร 

  ๘.๒ งานวิจัยท่ีได้รับทุน หรอืได้รับการอนุมตัิให้ดําเนินการเค้าโครงการวิจัยท่ีได้รบัทุนงานวิจัย 

หรือได้รับการอนุมัติ และทําสัญญารับทุน ให้คิดจํานวนชัว่โมงปฏิบัติงานเพียงครั้งเดียวในภาคการศึกษาท่ีทํา

สัญญารับทุน หรือได้รับการอนุมตัิให้ทํางานวิจยั การคิดภาระงานของโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน มีเกณฑ์ 

ดังน้ี  

  ๘.๒.๑  หัวหน้าโครงการวิจัย 

  (๑) ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป   ๑๒   หน่วยภาระงาน/สัปดาห์ 

  (๒)  ๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐   หน่วยภาระงาน/สัปดาห์ 

   (๓)  ๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐บาท ๘   หน่วยภาระงาน/สัปดาห์ 

  (๔)  ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๖   หน่วยภาระงาน/สัปดาห์ 

  (๕)  ต่ํากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท   ๔  หน่วยภาระงาน/สัปดาห์ 

  ๘.๒.๒ ผู้ร่วมโครงการวิจัย  คิดภาระงานครึ่งหนึ่งของหัวหน้าโครงการวิจัย 

  ๘.๓  โครงการวิจัยท่ีนํามาคิดภาระงานวิจัย ต้องเป็นโครงการท่ีกําลังดําเนินการ หรือ

ดําเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยให้คิดต่อรอบปีตามสัญญารับทุน  หากการดําเนินการ

วิจัยเกินระยะเวลาท่ีกําหนด โดยได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการทําวิจัยไม่เกิน ๖ เดือน ให้คิดภาระงานวิจัย

ตามข้อ ๘.๒ แต่ให้ลดค่าภาระงานลงครึ่งหนึ่ง 

  ๘.๔  โครงการวิจัยท่ีใช้ระยะเวลาการดําเนินงานเกินกําหนด มากกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถ

นํามาคิดภาระงานวิจัยได้ 
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 ๘.๕  งานวิจัยท่ีไม่ได้รับทุนสนับสนุน หรือใช้ทุนส่วนตัว ให้เสนอคณะกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะท่ีสังกัด เพื่อพิจารณาตีค่าภาระงานวิจัยก่อน 

โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาหากไม่มีหลักฐานประกอบหรือเอกสารหลักฐานไม่สมบูรณ์จะไม่

สามารถคิดภาระงานวิจัยได้ 

 ภาระงานวิชาการอ่ืนหมายถึง  ผลงานวิจัยทีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  เอกสาร

ประกอบการสอน  เอกสารประกอบคําสอน ตํารา สื่อการสอน สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 

 ๘.๖  ผลงานวิจัยท่ีนําไปตีพิมพ์เผยแพร่และหรือการไปนําเสนอผลงาน ในท่ีนี้ไม่รวมถึงบทความ

ท่ีจัดทําขึ้นโดยนําเอาผลงานปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ ของนักศึกษาจากการเป็นอาจารย์ประจําท่ีปรึกษาไป

เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ และกําหนดเกณฑ์ในการคิดชั่วโมงปฏิบัติงาน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒ 
 

ตารางที่ ๒แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานตามลักษณะของงานวิจัยท่ีนําไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ลักษณะการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ จํานวน 

ชั่วโมงปฏิบัติงาน/เรื่อง 

๑. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ๕ 

๒. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ๑๐ 

๓. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

    กลุ่มท่ี ๒ 

๗ 

๔. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

    กลุ่มท่ี ๑ 

๑๐ 

๕. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

   การจัดอันดับวารสาร SJR  (SCI mago Journal Rank :  

   www.scimagojr.com) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 

   นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus ตามเกณฑ์ 

   ของสมศ. หรือ สกอ.  

๑๕ 

 

    (๑) กรณีท่ีมีผู้ดําเนินการหลายคนให้คิดตามสัดส่วนที่รับผิดชอบ 

    (๒) ผลงานทางวิชาการท่ีนํามายื่นเสนอขอภาระงาน ต้องไม่มีการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ของ

ตนเอง และผู้อ่ืน หากตรวจสอบพบภายหลังจะดําเนินการเอาความผิดทางวินัยทันที 
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      ๘.๗  การผลิตผลงานทางวิชาการ 

  (๑)  เอกสารประกอบการสอน  คิดภาระงานเท่ากับ ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  

และสามารถนํามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 

  (๒)  เอกสารคําสอน  คิดภาระงานเท่ากับ ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และสามารถ

นํามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา 

   (๓)  หนังสือ หรือตํารา คิดภาระงานเท่ากับ ๑๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาและ

สามารถนํามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๓ ภาคการศึกษา 

             (๔)  บทความปริทัศน์ และบทความทางวิชาการ ให้คิดภาระงานตามตารางท่ี ๒ ในข้อ ๘.๖ 

   (๕)  กรณีที่มีผู้ดําเนินการหลายคนให้คิดตามสัดส่วนที่รับผิดชอบ 

 (๖)  กรณีท่ีเป็นงานแก้ไข/ ปรับปรุง ต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงมากกว่าร้อยละ ๗๐ ให้คิด

ภาระงานเป็นสัดส่วนของปริมาณงานท่ีได้ปรับปรุง และคิดได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของงานพิมพ์ครั้งแรก 

  การปรับปรุ ง /แก้ ไข  หนั ง สือห รือตํ ารา  อยู่ ร ะหว่ า ง ร้อยละ  ๓๐-๗๐  ใ ห้ คิดภาระงานไ ด้              

ไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อ ๑ เล่ม   

   การปรับปรุง/แก้ไข หนังสือหรือตํารา น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ไม่สามารถนํามาคิดภาระงานได้ 

          (๗)  ผลงานทางวิชาการท่ีนํามายื่นเสนอขอภาระงาน ต้องไม่มีการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการ ของตนเอง และผู้อ่ืน หากตรวจสอบพบภายหลังจะดําเนินการเอาความผิดทางวินัยทันที 
 

  ๘.๘  การผลิตส่ือการสอนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนท่ีรับผิดชอบ เช่น Virtual Classroom,     

E-Learning, CAI ฯลฯ  ต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการ หรือคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย

แต่งต้ัง โดยผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องย่ืนความจํานงต่อคณะกรรมการดังกล่าว และผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดีขึ้นไปจึงจะได้ภาระงาน  ดังแสดงในตารางท่ี ๓  
 

ตารางที่ ๓ แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของการผลิตส่ือการสอนต่างๆ 
 

ประเภท หนว่ยนบั ชั่วโมง

ปฏิบัติงาน 

๑. Virtual classroom ๑ เร่ือง ๕ 

๒. E-learning courseware ๑ เรื่อง ๕ 

๓. CAI ๑ เรื่อง ๕ 
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๘ 
 

  (๑) กรณีท่ีมีผู้ดําเนินการหลายคนให้คิดตามสัดส่วนที่รับผิดชอบ 

     (๒) กรณีท่ีเป็นงานแก้ไข/ ปรับปรุง ต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงมากกว่าร้อยละ ๗๐ ให้คิด

ภาระงานเป็นสัดส่วนของปริมาณงานที่ได้ปรับปรุง และคิดได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของงานท่ีผลิตในครั้งแรก 

  (๓) ผลงานการผลิตสื่อการสอนต่างๆ ท่ีนํามายื่นเสนอขอภาระงาน ต้องไม่มีการคัดลอกผลงาน

ทางวิชาการของตนเอง และผู้อ่ืน หรือไม่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน หากตรวจสอบพบภายหลังจะ

ดําเนินการเอาความผิดทางวินัยทันที 

       (๔) ให้นับภาระงานได้ไม่เกิน ๒ ภาคเรียน หรือ ๒ รอบการประเมิน   

  ๘.๙ ส่ิงประดิษฐ์ หรือผลงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า หมายความถึงงานสร้างสรรค์ท่ีมีการส่งเข้า

ประกวด นําแสดงในนิทรรศการ หรือมีการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี การแสดงงาน

ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice, Best Practice) ฯลฯ  

          (๑) ระดับนานาชาติ    ๑๐   ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อ ๑ เรื่อง 

          (๒)  ระดับชาติ     ๗.๕  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อ ๑ เรื่อง 

          (๓)  ระดับมหาวิทยาลัย/ภูมิภาค      ๕  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อ ๑ เรื่อง 
 

 ข้อ ๙  การคิดภาระงานด้านการบริการวิชาการ 

          ๙.๑  การทําหน้าท่ีเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้คิดภาระงานได้เท่ากับชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่

ราชการเพื่อบริการวิชาการ ท้ังนี้ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อวัน  แล้วหารด้วย ๑๕ สัปดาห์  หน่วยเป็นชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 

          ๙.๒  การทําหน้าท่ีเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานภายนอกท่ีมีการประชุมอย่างน้อย

เดือนละ ๑ ครั้ง  ให้คิดภาระงาน ไม่เกิน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๒ ชุดต่อปี 

          ๙.๓  การจัดโครงการบริการวิชาการให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยมีผู้ปฏิบัติงานเป็น

คณะบุคคล ให้คิดภาระงานตามข้อ ๙.๑  

          ๙.๔  การเป็นอนุกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ หรือ

กรรมการอ่านงานวิจัย คิด ๑ ภาระงานต่อเล่ม 
 

 ข้อ ๑๐  การคิดภาระงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสําคัญของ

สาขาวิชาหรือคณะหรือมหาวิทยาลัย เช่นงานวันไหว้ครู วันสถาปนามหาวิทยาลัย งานปฐมนิเทศนักศึกษา งาน

ประเพณีหรือกิจกรรมทางศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้คิดภาระงานเป็น ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อ

กิจกรรม โดยมีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

 สําหรับคณะผู้จัดงาน ให้คิดค่าภาระงาน เท่ากับชั่วโมงปฏิบัติงานตามโครงการ ท้ังน้ีไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง

ต่อวัน  แล้วหารด้วย ๑๕ สัปดาห์  หน่วยเป็นชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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๙ 
 
 

 ข้อ ๑๑  ภาระงานอื่น ๆ  มีดังนี้ 

  ๑๑.๑การเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน/คณะอนกุรรมการ/ท่ีปรึกษา ท่ีแต่งตั้งโดยคณะ/

วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยและมีการดําเนินการต่อเนือ่ง ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตาํแหน่งบริหาร สามารถ

นับได้ไม่เกิน ๕ โครงการ ท้ังนี้ กําหนดให้ คณะกรรมการ ๑ ชุด คิดภาระงานรวมการประชมุได้ดังแสดงในตาราง

ท่ี ๔ 

 

ตารางที่ ๔ แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของคณะกรรมการท่ีมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 ๑๑.๒  การเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจที่แต่งตั้งโดยหน่วยงานภายในระดับคณะ/วิทยาลัยหรือ

มหาวิทยาลัย และท่ีไม่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือมีการดาํเนินการเป็นครั้งคราว เช่น กรรมการตรวจ

วัสดุ ครุภัณฑ์ สามารถนับได้ไม่เกิน ๕ โครงการ ดังแสดงในตารางท่ี ๕ 
  

ตารางที่ ๕ แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของคณะกรรมการท่ีไม่มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือ

ดําเนินการเป็นครั้งคราว 
 

ตําแหนง่  หน่วยชัว่โมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ต่อโครงการ 

๑.ประธาน  ๒ 

๒.กรรมการและเลขานกุาร  ๑.๕ 

๓.กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ๑ 

๔.กรรมการ  ๐.๕ 

 

 

 

ตําแหนง่ หน่วยชัว่โมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ต่อ

โครงการ 

๑.ประธาน ๓ 

๒.กรรมการและเลขานกุาร ๒.๕ 

๓.กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒ 

๔.กรรมการ ๑.๕ 

๕.ท่ีปรึกษา  ๑ 
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๑๐ 

 

     ๑๑.๓  การเป็นกรรมการออกแบบ/เขียนแบบอาคารสิ่งก่อสร้างหรือแผนผังภูมิทัศน์สามารถนับได้

ไม่เกิน ๕ โครงการต่อภาคเรียน และสามารถคิดภาระงานได้โครงการละ ๑ ครั้งเท่าน้ัน ดังแสดงในตารางที่ ๖ 
 

ตารางที่ ๖ แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารส่ิงก่อสร้าง 
 

ตําแหนง่ หน่วยชัว่โมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ต่อโครงการ 

๑. ประธาน ๒.๕ 

๒. กรรมการ/ผู้ออกแบบ ๒ 

๓. กรรมการและเลขานุการ ๑.๕ 

๔. กรรมการ  ๑ 
   

 

๑๑.๔การเป็นกรรมการตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงาน อาคารสิ่งก่อสร้าง สามารถนับได้ไม่เกิน ๕ 

โครงการต่อภาคเรียนดังแสดงในตารางที่ ๗ 
 

ตารางที่ ๗แสดงการคิดจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารส่ิงก่อสร้าง 
 

ตําแหนง่ หน่วยชัว่โมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ต่อ

โครงการ 

๑.ประธาน/หัวหน้าผู้ควบคุม ๔ 

๒. กรรมการและเลขานุการ ๓ 

๓.กรรมการ ๒ 
   
  

  ข้อ ๑๒  ภาระงานด้านการบริหาร 

  (๑)  อธิการบดี  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านบริหารได้เต็มเวลา  โดยกําหนดให้ได้ ๓๕ หน่วยชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 

  (๒)  รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/ศูนย์/สถาบัน  ให้คิดภาระงาน ๓๐ ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 

  (๓)  ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อํานวยการสํานัก/ศูนย์/สถาบัน ให้คิดภาระงาน ๒๐ 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

  (๔) ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา ให้คิดภาระงาน ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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๑๑ 

 

(๕) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง

วิชาการ หัวหน้าหน่วยหรือกลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง ให้คิดภาระงานไม่เกิน ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ให้คิดภาระงานไม่เกิน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

  (๗) งานอ่ืนๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศภาระงานแต่ละ

ประเภทเพิ่มเติม 
  

  ข้อ ๑๓ ผู้ท่ีมีภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้คิดภาระงานเฉพาะ

ตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียว หากจํานวนภาระงานสูงสุดไม่ครบ ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้นับรวมภาระงาน

การสอน และ/หรือ ภาระงานการวิจัยและ/หรืองานวิชาการอ่ืนให้ครบ ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

ข้อ ๑๔  เกณฑ์ภาระงานใดอยู่นอกเหนือจากที่กําหนดในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการ

ประเมินภาระงานระดับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คําชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

        

                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 
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วธิกีารคดิคาภาระงาน 

 

 

 

 



วธิีการคิดค่าภาระงาน 

ตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

เรื่อง ก าหนดเกณฑ์ภาระงานของผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 
 

ผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการทุกคนต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา โดย 

1. กลุ่มภาระที่เน้นการสอน 

1. ภาระงานสอน     ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

2. ภาระงานวิจัย และ/หรอืงานบริการวิชาการอื่น  ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

3. ภาระงานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

2. กลุ่มภาระที่เน้นการวิจัย 

1. ภาระงานสอน     ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

2. ภาระงานวิจัย และ/หรอืงานบริการวิชาการอื่น  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

3. ภาระงานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 
 

วิธีการคิดภาระงานสอน 

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การสอนรายวิชาบรรยายระดับปริญญาตรี 

 

ก าหนดให้  

 X เป็น จ านวนนักเรียนที่สอน 

 Y เป็น เป็นนักศึกษาขั้นต่ า 

Z เป็น ภาระงานการตรวจงานนักศึกษารายบุคคล 
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1. กรณทีี่สอน 1 หมู่เรยีน 

 Case 1: X <= 40 

ภาระงานสอน = หนว่ยกิต x 3 

 

Case 2: 40 < X < 80 

  ภาระงานสอน = (หนว่ยกิต x 3) + ( (X - Y) x Z ) 

  โดย  Y = 40 

   Z = ภาระด้านการตรวจงาน / Y   

 

ตัวอย่าง รายวิชาบรรยาย 3 หนว่ยกิต 3(2-2-5) จ านวนนักศึกษา 50 คน 

 Case 2: 40 < X < 80 

  ภาระงานสอน = (หนว่ยกิต x 3) + ( (X - Y) x Z ) 

  ภาระงานสอน = (3x 3) + ( (50 - 40) x 0.025 ) 

  ภาระงานสอน = 9 + (10 x 0.025) = 9.5 

  โดย  Y = 40 

   Z = ภาระด้านการตรวจงาน / Y 

   Z = 1 / 40 = 0.025   

 

2. กรณทีี่สอน 1 หมู่เรยีนแต่เป็นกลุ่มใหญ่ (ประกาศขอ้ที่ 5.4) 

 Case 1: 80 <= X <=159 

  ภาระงานสอน = (หนว่ยกิต x 5) , แตถ่้าเกิน 

  ภาระงานสอน = (หนว่ยกิต x 5) + ((X - Y) x Z)   

 

 Case 2: 160 <= X <= 299  

  ภาระงานสอน = (หนว่ยกิต x 7) , แตถ่้าเกิน 

  ภาระงานสอน = (หนว่ยกิต x 7) + ((X - Y) x Z)   

 

Case 3: 300 <= X <= 599 

  ภาระงานสอน = (หนว่ยกิต x 35), แตถ่้าเกิน 

  ภาระงานสอน = (หนว่ยกิต x 35) + ((X - Y) x Z)  
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3.กรณทีี่สอนรายวิชาเดียวกันหลายกลุ่ม ให้คดิภาระงานสอนตามปกติ 
 การค านวณใหค้ านวณตามกรณีที่ 1 ส่วนกลุ่มที่เหลือใหค้ิดเฉพาะภาระงานการสอนและภาระ

งานการตรวจงาน เท่ากับ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

  การสอน      1   ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

  การตรวจงาน  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ตัวอย่าง  

 การสอนรายวิชาบรรยาย 3 หนว่ยกิต  รายวิชาเดียวกัน 3 กลุ่ม ให้คิดภาระงานดังนี้ 

1. ภาระงานกลุ่มที่ 1 ได้เท่ากับ  9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

2. ภาระงานกลุ่มที่ 2 ได้เท่ากับ  6 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ 

3. ภาระงานกลุ่มที่ 3 ได้เท่ากับ  6 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ 

รวมภาระงานทั้งสามกลุ่มเท่ากับ  9+6+6 = 21 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ส าหรับกลุ่มใดที่มจี านวนนักศึกษาเกิน 40 คน ก็ใหค้ิดภาระงานเพิ่มส่วงในส่วนของการตรวจงาน 
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แฟมสะสมงาน 

(สายวชิาการ) 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

“พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 

ชื่อ........................................นามสกุล.............................................. 
สังกัด............................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดแนบส ำเนำเอกสำรที่เปน็ผลงำนในแตล่ะลักษณะงำนของกำรประเมิน 

แนบมำพร้อมแฟ้มสะสมงำนฉบับนี ้
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ตอนที่ 1 : บันทึกรายละเอียดภาระงานรายบุคคล  
1.1 ภาระงานสอน (ภาคปกติ)  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  จ านวน
หน่วยกิต 

ระดับชั้น จ านวน  
นักศึกษา  

สัดส่วนการสอน  
(กรณีสอนร่วม)  

จ านวน  
ชั่วโมงสอน/

สัปดาห ์

จ านวน  
ภาระงาน/
สัปดาห ์ 

        

        

        

        

        

        

รวมจ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน   

  
1.2 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา(ประจ าหมู่เรียน /ชมรม /ชุมนุม /ที่ปรึกษาอื่นๆ)  

ก. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
โปรแกรมวิชา รหัส ระดับชั้น หมู่เรียน 

 
จ านวน 
นักศึกษา 

จ านวน 
ภาระงาน 

      
      
      
      

รวมจ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน    
 

ข. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม ชุมนุม หรือที่ปรึกษาอื่น 
ชื่อชมรม ชุมนุม หรือที่ปรึกษาอื่นๆ ระดับชั้น จ านวน 

นักศึกษา 
 

หมู่เรียน จ านวนชั่วโมง
ท างานต่อสัปดาห์

ต่อภาคเรียน 

จ านวนภาระงาน 

      
      
      
      

รวมจ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน    
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1.3 ภาระงานอาจารย์นิเทศและ /หรืออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /สหกจิศึกษา /บ่มเพาะวิสาหกิจ  

โปรแกรมวิชา ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติ(ชั่วโมง) สถานที่ท างาน/
งานที่ควบคุม 

จ านวน
ภาระงาน  

      

      

      

      

      

รวมจ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน  

  
 
 
1.4 ภาระงานกจิกรรมพัฒนานักศึกษา (งานปฐมนิเทศ /ปัจฉิมนิเทศ /งานองค์การ-สโมสรนักศกึษา งานกีฬา งานก ากับดูแลวินัย
นักศึกษา การศึกษาดูงานของนักศึกษา งานออกค่ายนกัศกึษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง)  

วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ /กิจกรรม /งาน  สถานที่ /งานที่ควบคุม  ระยะเวลาปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

จ านวน  
ภาระงาน 

     

     

     

     

จ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน  

  
 
 
1.5 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย โครงการ ปัญหาพิเศษหรืองานอืน่ที่เกี่ยวข้อง  

ก. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย 

โปรแกรมวิชา ระดับชั้น ชื่องานวิจัย จ านวน 
ที่ปรึกษา(คน) 

ที่ปรึกษา
หลัก/ร่วม 

จ านวน  
นักศึกษา 

จ านวน 
ภาระงาน  

       

       

       

       

       

       

รวมจ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน  
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ข. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ ปัญหาพิเศษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โปรแกรมวิชา ระดับชั้น ชื่อโครงการ ปัญหาพิเศษ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 
ที่ปรึกษา(คน) 

ที่ปรึกษา
หลัก/ร่วม 

จ านวน  
ชั่วโมงที่
ปฏิบัต ิ

จ านวน 
ภาระงาน  

       

       

       

       

       

       

รวมจ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน  

 
 
1.6 ภาระงานงานวิจัย (งานวิจัยพ้ืนฐาน / งานวิจัยประยุกต)์  

ก. การสร้างงานวิจัย 

ล าดับที ่ ชื่องานวิจัย แหล่ง  
เงินทุน  

ระยะเวลา 
เร่ิมต้น-สิ้นสุด   

 ลักษณะงาน 
เด่ียว/กลุ่ม 

ร้อยละการ 
มีส่วนร่วม 

จ านวน  
ภาระงาน  

       

       

       

       

รวมจ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน  

 
 

ข. การเผยแพร่ รับรางวัล หรือจดสิทธิบัตร 

ล าดับที ่ ชื่องานวิจัย แหล่ง  
เงินทุน  

ระยะเวลา 
เร่ิมต้น-สิ้นสุด   

 ระบบการเผยแพร่ 
(ประชุม, วารสาร,ผลงาน) 

จ านวน  
ภาระงาน  

      

      

      

      

รวมจ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน  
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1.7 ภาระงานผลิตผลงานทางวิชาการ (หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความ งานแปล งานปรับปรุงพัฒนา
เทคโนโลยีและสื่อการสอน งานสร้างนวัตกรรมหรือผลงานวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง)  

ประเภท  ชื่อเร่ือง  ระยะเวลา 
เร่ิมต้น-สิ้นสุด   

ลักษณะ  
เด่ียว/ร่วม 

ร้อยละการ 
มีส่วนร่วม 

จ านวน 
ภาระงาน 

      

      

      

      

รวมจ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน   

 
1.8 ภาระงานด้านบริการวิชาการ (เป็นวิทยากรใน/นอกสถาบัน เป็นกรรมการอ่านผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นที่ปรึกษา
หรือร่วมเป็นกรรมการทางวิชาการแก่องค์กร ชุมชนหรือท้องถิ่น งานจัดอบรมทางวิชาการ)  

วัน/เดือน/ปี ประเภทการบริการทางวิชาการ/ 
เร่ือง 

สถานที ่ ลักษณะงาน จ านวนชั่วโมง 
ท างาน 

จ านวน 
ภาระงาน 

      

      

      

      

      

รวมจ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน  

 
 
1.9 ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (จัดกจิกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 
วัน/เดือน/ป ี โครงการ/เร่ือง สถานที ่ จ านวนชั่วโมง 

ท างาน 
จ านวน 

ภาระงาน 
     
     
     
     

รวมจ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน  
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1.10 ภาระงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากข้อ 1-9  (งานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นการเฉพาะกิจภายในคณะ ส านัก สถาบัน 
วิทยาลัย ศูนย์ หรือภายนอกมหาวิทยาลัย)  

วัน/เดือน/ป ี งาน /โครงการ/กิจกรรม   ต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย 
ในงาน/โครงการ 

จ านวนชั่วโมง 
ท างาน 

จ านวน 
ภาระงาน  

     

     

     

     

     

จ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน  

 
1.11 ภาระงานด้านการบริหาร (เฉพาะผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งบริหาร)  

ให้ท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีตรง
กับต าแหน่งได้รับแต่งต้ัง 

ต าแหน่ง ขอบข่าย 
ภาระงานที่ปฏิบัติ 

จ านวน  
ภาระงาน  

 อธิการบด ี  40 

 รองอธิการบด ี  30 

 คณบด ี  30 

 ผู้ช่วยอธิการบด ี  25 

 รองคณบด ี  25 

 ผู้อ านวยการส านัก  30 

 ผู้อ านวยการกอง  20 

 รองผู้อ านวยการส านัก  20 

 หัวหน้าส านัก  20 

 หัวหน้ากลุ่มงาน  20 

 หัวหน้างาน  20 

 ประธานสาขาวิชา  20 

 หัวหน้าฝ่าย  10 

 ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วเนื่อง  5 

จ านวนภาระงานตลอดภาคเรียน   
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ตอนที่ 2 : แบบสรุปภาระงานรายบุคคล  

รายการ  จ านวนภาระงาน 

1. ภาระงานการสอน (ภาคปกต)ิ   

2. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา (หมู่เรียน ชมรม ชุมนุม หรือท่ีปรึกษาอ่ืน)  

3. ภาระงานอาจารย์นิเทศ /อาจารย์ผู้ควบคมุการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  

4. ภาระงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

5. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โครงการ ปญัหาพิเศษ หรืองานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

6. ภาระงานวิจัย   

7. ภาระงานผลิตผลงานทางวิชาการ  

8. ภาระงานด้านบริการวิชาการ   

9. ภาระงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม   

10. ภาระงานเฉพาะกิจทีเ่กี่ยวข้อง นอกจากข้อ 1-9  

11. ภาระงาน ด้านการบริหาร (เฉพาะผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหาร)   

รวมภาระงานตลอดภาคเรียน   

(หมายเหตุ  รวมภาระงานตลอดภาคเรียนต้องไม่ต่ ากว่า 40 ภาระงาน)               
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกลา่วเป็นจรงิทุกประการ   

(ลงช่ือ).....................................................................  ผู้รับการประเมนิ                                                          
        (...................................................................)            

                                                                   วันท่ี............เดือน....................พ.ศ.................    
                    
                                          (ลงช่ือ).....................................................................  ประธานสาขาวิชา 
                                                                   (...................................................................)            
                                                                 วันท่ี............เดือน....................พ.ศ.................   
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(สายวิชาการ) 

 
ช่ือ-สกุลผู้รับการประเมิน...............................................โปรแกรมวิชา................................................................. 
1.ด้านปริมาณงาน ภาระงานหลักตลอดภาคเรียน จ านวน................................................................ภาระงาน 
2.ด้านคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ที ่ รายการ น้ าหนัก 

คะแนน 

ผลการประเมิน 

คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ภาระงานหลัก 50%    50  

2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 10%    10  

3. สมรรถนะ 30%    30  

 3.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ       

3.2 การบริการทีด ี       

3.3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ       

3.4 การยดึมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม       

3.5 การท างานเป็นทีม       

4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ/เพ่ิมเติม   10%    10  

 รวม 100%    100  

                                   
                                               (ลงช่ือ).....................................................................  ผู้ประเมนิ            
                                                        (...................................................................)            
                                                          วันท่ี............เดือน....................พ.ศ.................               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค านิยาม 
ปริมาณ  หมายถึง  ข้อมูลที่แสดงถึงจ านวนงานที่รับผิดชอบตามภาระงานที่ปฏบิัติ 
คุณภาพ หมายถึง ผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของตนเอง  
ประสิทธิภาพ  หมายถึง   กระบวนการด าเนินงานที่ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร และประหยัดเวลา เสร็จทันตามก าหนดเวลา    
ประสิทธิผล  หมายถึง ผลส าเร็จของงานที่เป็นไปตามที่ก าหนด 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH) หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจจะเป็นผลการปฏิบัติงาน  
ที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นอีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย   
ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 
การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  หมายถึง  ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ข้อง 
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานรว่มกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรอืส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นตอ้งมีฐานะหัวหนา้ทีม 

รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชกิในทีม 
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แบบประเมนิพนักงานราชการ 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการท่ัวไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลของผูรับการประเมิน 

รอบการประเมิน   คร้ังท่ี..............   ระหวางวันท่ี............................................... ถึงวันท่ี ................................................. 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................... 

ตําแหนง.....................................................กลุมงาน..............................................สังกัด.................................................... 

วันท่ีเร่ิมสัญญาจาง.............................................................วันท่ีสิ้นสุดสัญญาจาง.............................................................. 

ชื่องาน/โครงการ ............................................................................................................................................................... 

 

 

คําอธิบายแบบประเมิน 

แบบประเมินพนักงานราชการท่ัวไปประกอบดวย 6 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลของผูรับการประเมิน 

ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน และผูรบัประเมินรวมกันจดัทํารายละเอียดขอมูลของผูรับการประเมิน 

สวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิข์องงาน 

 ตนรอบการประเมิน : ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน และผูรับประเมินรวมกันพิจารณากําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน 

(ผลสาํเรจ็ของงาน) 

 ครบรอบการประเมิน : ผูบังคับบัญชา/ผูประเมินประเมินและใหคะแนนตามตัวช้ีวัด/ผลงานจริง 

สวนท่ี 3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ตนรอบการประเมิน : ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน และผูรับประเมินรวมกันพิจารณากําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมใน

การปฏิบัติงาน (สมรรถนะ 5 ตัว) 

ครบรอบการประเมิน : ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน ประเมินโดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเดนชัด

ของผูรับการประเมินและใหประเมินสมรรถนะ โดยการเปรยีบเทียบพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏบัิติงานจริง

ของพนักงานราชการเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบงช้ีท่ีกําหนด 

สวนท่ี 4 การสรุปผลการประเมิน 

 ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน นําผลการประเมินดานผลสัมฤทธ์ิของงาน และผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

มาคํานวณสรุปและจดัระดับผลกาประเมิน 

สวนท่ี 5 การรับทราบผลการประเมิน 

 ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบและลงช่ือรับทราบกรณีท่ีไมยินยอม

รับทราบใหมีขาราชการอยางนอย 1 คน ลงลายมือช่ือเปนพยาน 

สวนท่ี 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 

 ผูบังคับบัญชา/ผูประเมินเสนอผลการประเมินตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณา (ถามี) 
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-๒- 

 

สวนท่ี ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หนาท่ี / ภารกิจ 
ตัวชี้วัด/ผลงาน

จริง 

ระดับคาเปาหมาย (ก) % 

น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน (ค)  

(ค = กxข) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ...................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

ตัวชี้วัด :        

ผลงานจริง :        

๒. ...................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

ตัวชี้วัด :        

ผลงานจริง :        

๓. ...................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

ตัวชี้วัด :        

ผลงานจริง : 

 

       

๔. ....................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

ตัวชี้วัด :        

ผลงานจริง :        

๕. ....................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

ตัวชี้วัด :        

ผลงานจริง :        

รวม ๑๐๐ %  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :      ๕  ซึ่งเปนตัวหาร       หมายถึง   คะแนนเต็มของระดับคาเปาหมาย 

        ๑๐๐  ซึ่งเปนตัวคูณ   หมายถึง   การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธ์ิของงานใหเปนคะแนนท่ีมี 

     ฐานคะแนนเต็มเปน ๑๐๐ คะแนน  

 

 

 

 

 

 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิ 

ของงาน 
= คะแนนรวมของทุกตวัช้ีวดั (ค) 

๕ 
= x = 100 
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-๓- 

 

สวนท่ี ๓ การประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงาน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับท่ีแสดงออกจริง (ค) 

% น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน (ค)  

(ค = กxข) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตํ่ากวา

กําหนดมาก 

ตํ่ากวา

กําหนด 

ตาม

กําหนด 

เกินกวาท่ี

กําหนด 

เกินกวาท่ี

กําหนดมาก 

๑. สมรรถนะ………………………….............. 

*(ระบุพฤติกรรมบงชี้) 

       

๒. สมรรถนะ………………………….............. 

*(ระบุพฤติกรรมบงชี้) 

       

๓. สมรรถนะ………………………................ 

*(ระบุพฤติกรรมบงชี้) 

       

๔. สมรรถนะ………………………….............. 

*(ระบุพฤติกรรมบงชี้) 

       

๕. สมรรถนะ………………………….............. 

*(ระบุพฤติกรรมบงชี้) 

       

                                                รวม 100 %  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :      ๕  ซึ่งเปนตัวหาร       หมายถึง    คะแนนเต็มของระดับท่ีแสดงออกจริง 

        ๑๐๐  ซึ่งเปนตัวคูณ    หมายถึง    การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมปฏิบัติงานใหเปนคะแนนท่ีมี 

       ฐานคะแนนเต็มเปน ๑๐๐ คะแนน 

 

สวนท่ี ๔ การสรุปผลการประเมิน 

องคประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) X (ข) 

ผลการประเมินดานผลสัมฤทธิข์องงาน  ๘๐ %  

ผลการประเมินดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ๒๐ %  

รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐ 

คะแนนพฤตกิรรม

การปฏบิัตงิาน 
= 

คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค) 

๕ 
= x = 

100



๒ 

 

-๔- 

 

ระดับผลการประเมิน 

ระดับผลการประเมิน รอบท่ี ๑ 

 

 

�   ดีเดน                ๙๕-๑๐๐% 

�   ดีมาก               ๘๕-๙๔% 

�   ดี                      ๗๕-๘๔% 

�   พอใช            ๖๕-๗๔% 

�   ตองปรับปรุง    ๐-๖๔% 

ระดับผลการประเมิน รอบท่ี ๒ 

 

 

�   ดีเดน                ๙๕-๑๐๐% 

�   ดีมาก                ๘๕-๙๔% 

�   ดี                       ๗๕-๘๔% 

�   พอใช             ๖๕-๗๔% 

�   ตองปรับปรุง     ๐-๖๔% 

สรุปผลการประเมินท้ังป 

(ผลการประเมินคร้ังท่ี ๑ + ผลการประเมินคร้ังท่ี ๒) 

 

�   ดีเดน                 ๙๕-๑๐๐ % 

�   ดีมาก                ๘๕-๙๔% 

�   ดี                       ๗๕-๘๔% 

�   พอใช             ๖๕-๗๔% 

�   ตองปรับปรุง     ๐-๖๔% 

 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สวนท่ี 5 การรับทราบผลการประเมิน 

 

ผูรับการประเมิน : 

         ไดรับทราบผลการประเมินแลว     ลงช่ือ : …………………………………………………… 
        ตําแหนง ……………………………………………                                                                                         

        วันท่ี : ........................................................ 

ผูประเมิน : 

         ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันท่ี.............................................  ลงช่ือ : ……………………………………………………

         ตําแหนง : ………………………………………………. 

                                                                                               วันท่ี : ..................................................... 
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-๕- 

 

 

สวนท่ี 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 
  ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป : 

            เห็นดวยกับผลการประเมิน 

            มีความเห็นตาง ดังน้ี 

  

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

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

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

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

 

  

   

                     ลงช่ือ :………………………………… 

                     ตําแหนง : ………………………………

                                                                                      วันท่ี : ………………………………  

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง (ถามี) : 

            เห็นดวยกับผลการประเมิน 

            มีความเห็นตาง ดังน้ี 

   

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

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

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

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

 

                                  ลงช่ือ …………………………………………. 

                                                           ตําแหนง : ………………………………………

                                                                                          วันท่ี : …………………………………… 
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ภาคผนวก 
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คณะผูจัดทํา 

 

ที่ปรึกษา 

          รองศาสตราจารย ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร   อธิการบดี 

          ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักด์ิ   ทองพันช่ัง             รองอธิการบดี 

คณะผูจัดทํา 

         นายจรัส  โนนกอง   หัวหนางานบริหารบุคคล 

         นางชุดาลักษณ  กิติราช   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

         วาที่ ร.ต.หญิงพิชชานันท  สายเนตร บุคลากร 

         นางสาวพรทิพย  พรรษา   นิติกร 

         นางสาวอัจจิมา  แยมบู   นิติกร 

         นางสาวเจริญศรี  ธรรมนิยม  เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป 

         นางสาววนิดา  วรรณทวี   เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป 

         นางสาวแพรวา  เจริญทรัพย  บุคลากร 

         นายอภิชาติ  เพ็งตา   นักวิชาการศึกษา 

   

ออกแบบปก/เรียบเรียง 

      นายจรัส  โนนกอง 

      นายอภิชาติ  เพ็งตา 

 

 งานบรหิารบคุคล  กองกลาง  สํานกังานอธิการบดี 

 ช้ัน 2  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

 โทร. 9221 – 23        

 

 

110


	1 แจ้งกรอบปฎิทิน 64-2
	2 เชิญประชุม ขั้นต้น 64-1
	3 โครงสร้างการประเมินสายวิชาการ-64-2
	คณะ วิทยาลัย
	สนอ.กองกลาง
	สนอ.กองนโยบาย
	ส่งเสริมฯ
	วิทยบริการฯ
	สถาบันวิจัยฯ
	สถาบันภาษาฯ

	04 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 63
	05 ตย สายวิชาการ 1
	ตัวอย่าง

	05 ตย สายวิชาการ 2
	ตัวอย่าง ภาระงาน

	06 ตย สายสนับสนุน
	ตัวอย่าง สายสนับสนุน

	07 แบบสะสมงาน สายปฏิบัติการ
	08-1 ประกาศภาระงานวิชาการ 2559
	08-2 ประกาศภาระงานวิชาการ 2561
	08-3 การคำนวนภาระงาน
	09 แฟ้มสะสมงาน สายวิชาการ
	010 แบบประเมินพนักงานราชการ
	11 คำสั่ง กก ขั้นต้น 64-2

