
- ส ำเนำ - 
ประกำศคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที่  102/ 2560 
เรื่อง  ก ำหนดข้อตกลงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดและระดับสมรรถนะ 

ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

----------------------------- 
 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
สังกัดคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  
ตำมแผนปฏิบัติกำรและยุทธศำสตร์ 
 อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ.2554 ฉบับลงวันที่ 16 มีนำคม  
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ 
หนังสือเวียนที่ ศธ 6206/ว3601 ลงวันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 2560 คณะพยำบำลศำสตร์ จึงออกประกำศ
ก ำหนดข้อตกลงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดและระดับสมรรถนะในกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง ก ำหนด
ข้อตกลงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดและระดับสมรรถนะในกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ” 
 ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกำศนี้ 
 “ข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดคณะพยำบำล-
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 ข้อ 4 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำน มีสัดส่วนคะแนนในกำรประเมินร้อยละ 70 
 ข้อ 5 ข้อตกลงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน ให้ใช้ตัวชี้วัดที่ก ำหนดตำมเอกสำรแนบท้ำย
ประกำศนี้ 
  (1) ข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน สำยวิชำกำร ต ำแหน่งคณำจำรย์  
    (เอกสำรแนบ 1) 
  (2) ข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน สำยวิชำกำร ต ำแหน่งประธำนสำขำ/  
    ประธำนหลักสูตร (เอกสำรแนบ 2) 
  (3) ข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน สำยวิชำกำร ต ำแหน่งรองคณบดี/  
    ผู้ช่วยคณบดี (เอกสำรแนบ 3) 
 

2./(4) กรอบข้อตกลง.... 
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  (4) ข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน สำยสนับสนุนวิชำกำร  
    ต ำแหน่งสนับสนุนวิชำกำร (เอกสำรแนบ 4) 
  (5) ข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน สำยสนับสนุนวิชำกำร ต ำแหน่งหัวหน้ำ 
    กลุ่มงำน (เอกสำรแนบ 5) 
 ข้อ 6 กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน (สมรรถนะ) มีสัดส่วนคะแนนในกำรประเมิน 
ร้อยละ 30 รำยละเอียดของสมรรถนะ ได้แก่ 
  6.1  สมรรถนะหลัก ส ำหรับข้ำรำชกำร 
   6.1.1  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คณำจำรย์) ประกอบด้วย 
    (1) ก ๑  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    (2) ก 3  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 
    (3) ก 4  กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
    (4) ก 5  กำรท ำงำนเป็นทีม 
   6.1.2  ต ำแหน่งสำยสนับสนุนทำงวิชำกำร ประกอบด้วย 
    (1) ก 2  กำรบริกำรที่ดี 
    (2) ก 3  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 
    (3) ก 4  กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
    (4) ก 5  กำรท ำงำนเป็นทีม 
  6.2  สมรรถนะประจ ำสำยงำน ส ำหรับข้ำรำชกำร 
   6.2.1  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คณำจำรย์) ประกอบด้วย 
    (1) ข ๑  กำรคิดวิเครำะห์ 
    (2) ข 2  กำรมองภำพองค์รวม 
    (3) ข ๕  กำรสืบเสำะหำข้อมูล 
    (4) ข ๑5  ควำมผูกพันที่มีต่อส่วนรำชกำร/ส่วนงำน 
   6.2.2  ต ำแหน่งสำยสนับสนุนทำงวิชำกำร ประกอบด้วย 
    (1) ข 8  ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร 
    (2) ข 9  กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 
    (3) ข 10  กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน 
    (4) ข ๑5  ควำมผูกพันที่มีต่อส่วนรำชกำร/ส่วนงำน 
 ข้อ 7 ก ำหนดสมรรถนะ ดังนี้ 
  7.1  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คณำจำรย์) ประกอบด้วย 
   (1) ต ำแหน่งอำจำรย์ ให้มีระดับสมรรถนะคำดหวัง ระดับ 2 
   (2) ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ให้มีระดับสมรรถนะคำดหวัง ระดับ 3 
   (3) ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ให้มีระดับสมรรถนะคำดหวัง ระดับ 4 
   (4) ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ให้มีระดับสมรรถนะคำดหวัง ระดับ 5 
  7.2  ต ำแหน่งสำยสนับสนุนวชิำกำร ประกอบด้วย 
   (1) วุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี ให้มีระดับสมรรถนะคำดหวัง ระดับ 1 
   (2) วุฒิปริญญำตรี ระดับปฏิบัติกำร ให้มีระดับสมรรถนะคำดหวัง ระดับ 2 

3./(3) วุฒิปริญญำตรี.... 
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   (3) วุฒิปริญญำตรี ระดับสูงกว่ำปฏิบัติกำร หรือหัวหน้ำกลุ่มงำน นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
     นักวิชำกำรพัสดุ และนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ให้มีระดับสมรรถนะคำดหวัง ระดับ 3 
 ข้อ 8 ให้คณบดีรักษำให้เป็นไปตำมประกำศนี้ ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนให้
คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งกำรตำมควำมเหมำะสม 
 
       ประกำศ ณ วันที่  30  กันยำยน  พ.ศ. 2560 
 
 
             นุจรี  ไชยมงคล 
         (รองศำสตรำจำรย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
               คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ ปฏิบัติกำรแทน 
                ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 
(นำงประภัสสร พลำบดีวัฒน) 
     บุคลำกรช ำนำญกำร 
 
 
 
 
 
 



ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน สายวิชาการ ต าแหน่งคณาจารย์  (เอกสารแนบ 1) 
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ หนังสือเวียนท่ี ศธ 6206/ว3601 ลงวันท่ี 27 กันยำยน พ.ศ. 2560 

 

ข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธิก์ารปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งคณาจารย์ 
 

(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

๑.  งานสอน 
(ไม่รวมภำระงำนควบคุมงำนนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์  
และดุษฎีนิพนธ์) ให้คิดภำระกำรสอนจริงได้ทั้งภำค
ปกติและพิเศษท่ีไม่เบิกค่ำสอนเกินหรือค่ำตอบแทน
กำรสอนภำคพิเศษ 
ข้ำรำชกำร 
คิดรอบที่ 1 ในภำคกำรศึกษำต้น (ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค. 
2560) 
คิดรอบที่ 2 ในภำคกำรศึกษำปลำยและภำคฤดูร้อน  
(ตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย. 2561) 

ระดับที่ 1  มีภำระงำนสอนน้อยกว่ำ 6 หรือมำกกว่ำ 12 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำปกติ 
ระดับที่ ๒  มีภำระงำนสอนเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำปกติ และมีกำรจัดท ำมคอ. 3, 4, 5, 6 
สมบูรณ์ 
ระดับที่ ๓  มีภำระงำนสอน 6-9 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำปกติ และมีกำรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 
สมบูรณ์ 
ระดับที่ ๔  มีภำระงำนสอน 9-12 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำปกติ และมีกำรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 
สมบูรณ์ 
ระดับที่ ๕  มีภำระงำนสอน 9-12 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำปกติ และมีกำรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 
สมบูรณ์ และปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำได้รับกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนจำกนิสิตทุกรำยวิชำไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑  
และส่งเกรด ถูกต้องและครบถ้วนตำมเวลำที่ก ำหนด 
หมายเหตุ  ภำระงำนสอน และ มคอ. ๓, ๔, ๕ และ ๖ ใช้ปีกำรศึกษำ ๒๕60 จำกฐำนข้อมูลในระบบ มคอ. ๓, ๔, 
๕ และ ๖ 

50 

๒.  งานวิจัยและงานวิชาการอื่น 
- กรณีท่ีเป็นข้ำรำชกำรให้ใช้ผลงำนตีพิมพ์ 
(บทควำมวิจัย/ บทควำมวิชำกำร) ตั้งแต่รอบแรก
ของกำรประเมิน หรือใช้หนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์
ผลงำนภำยในรอบที่ 2 ของกำรประเมิน 
- กรณีข้ำรำชกำรสำมำรถใช้ต ำรำหรือหนังสือที่
จัดท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วส ำหรับกำรประเมินใน
รอบกำรประเมินแรก โดยอำจยังไม่ได้เผยแพร่ 
มำก่อน 
 

กรณีอาจารย์ 
ระดับที่ 1  มีร่ำงบทควำมวิชำกำร หรือโครงร่ำงกำรวิจัย หรือร่ำงเค้ำโครงต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร 
ระดับที่ 2  บทควำมวิชำกำรได้ตอบรับให้เผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด ปีละ 1 รำยกำร หรือโครงร่ำงกำรวิจัย
ได้รับอนุมัติและด ำเนินกำรแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 โดยผ่ำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยเรียบร้อยแล้ว  
ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร ได้แล้วเสร็จอย่ำงน้อยร้อยละ 50 
ระดับที่ 3  บทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัยได้รับกำรเผยแพร่ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรที่มี 
Peer review ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร แล้วเสร็จอย่ำงน้อยร้อยละ 90 
ระดับที่ 4  บทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัยได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. 
ก ำหนด ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 100 และเผยแพร่เรียบร้อย
แล้ว ตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

30 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

- กำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำเป็นไปตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยมำตรฐำน 
ภำระงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หมำยเหตุ 
*กรณีท่ีเป็นโครงร่ำงวิจัยสำมำรถน ำมำใช้ได้ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 โครงร่ำงวิจัยที่สมบูรณ์พร้อมเสนอขอรับ
ทุนหรืออยู่ระหว่ำงกำรขอรับทุน 
ครั้งที่ 2 โครงร่ำงวิจัยใช้เมื่อครั้งที่ ๑ ที่ได้ส่งตีพิมพ์
เผยแพร่แล้ว 

ระดับที่ 5  บทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัยได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 
100 และเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด มำแล้วอย่ำงน้อย 4 เดือน โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ระดับที่ 1  มีร่ำงบทควำมวิชำกำร ปีละ 2 รำยกำร หรือโครงร่ำงกำรวิจัย ปีละ 1 รำยกำร หรือร่ำงเค้ำโครงต ำรำ/ 
หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร 
ระดับที่ 2  บทควำมวิชำกำรได้ตอบรับให้เผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด ปีละ 2 รำยกำร หรือโครงร่ำงกำรวิจัย
ได้รับอนุมัติและด ำเนินกำรแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 โดยผ่ำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยเรียบร้อยแล้ว ปีละ 
1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร ได้แล้วเสร็จอย่ำงน้อยร้อยละ 50 
ระดับที่ 3  บทควำมวิชำกำร ปีละ 2 รำยกำร หรือบทควำมวิจัย ปีละ 1 รำยกำร ได้รับกำรเผยแพร่ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรที่มี Peer review หรือจัดท ำ ต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำรโดยแล้วเสร็จอย่ำงน้อย
ร้อยละ 90 และมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ระดับที่ 4  บทควำมวิชำกำร ปีละ 2 รำยกำร หรือบทควำมวิจัย ปีละ 1 รำยกำร ได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำร 
ทำงวิชำกำรระดับชำติตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 100 
และเผยแพร่เรียบร้อยแล้วตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ระดับที่ 5  บทควำมวิชำกำร ปีละ 2 รำยกำร หรือบทควำมวิจัย ปีละ 1 รำยกำร ได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำร 
ทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 
100 และเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด มำแล้วอย่ำงน้อย 4 เดือน โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
กรณีรองศาสตราจารย์ 
ระดับที่ 1  มีร่ำงบทควำมวิจัยที่พร้อมส่งลงตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด ปีละ  
2 รำยกำร หรือระดับนำนำชำติ ปีละ 1 รำยกำร หรือร่ำงกำรจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 2 รำยกำร และแล้วเสร็จ
ร้อยละ 50 
ระดับที่ 2  บทควำมวิจัยได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด  
ปีละ 2 รำยกำร หรือระดับนำนำชำติ ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 2 รำยกำร และแล้วเสร็จ 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 ร้อยละ 50 
ระดับที่ 3  บทควำมวิจัยได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. 
ก ำหนด ปีละ 2 รำยกำร หรือระดับนำนำชำติ ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 2 รำยกำร  
และแล้วเสร็จร้อยละ 90 โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 
ระดับที่ 4  บทควำมวิจัยได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด ปีละ  
2 รำยกำร หรือระดับนำนำชำติ ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 2 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 100  
และเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด เรียบร้อยแล้ว โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
ระดับที่ 5  บทควำมวิจัยได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ 
หนังสือ ปีละ 2 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 100 และเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด มำแล้วอย่ำงน้อย 4 เดือน 
โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

 

๓.  ภาระงานบริการวิชาการ ระดับที่ ๑ ให้บริกำรวิชำกำร ไม่เกิน ๔ หน่วยภำระงำน/ ภำคกำรศึกษำ 
ระดับที่ ๒ ให้บริกำรวิชำกำร ไม่เกิน 6 หน่วยภำระงำน/ ภำคกำรศึกษำ และเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/ ฝึกอบรม/ 
สัมมนำที่เป็นกำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำรอย่ำงน้อย ๑๕ ชั่วโมง/ ป ี
ระดับที่ ๓ ให้บริกำรวิชำกำร ไม่เกิน 6 หน่วยภำระงำน/ ภำคกำรศึกษำ เป็นกรรมกำรงำนเกี่ยวกับบริกำรวิชำกำร
ภำยในคณะ/ มหำวิทยำลัย และเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/ ฝึกอบรม/ สัมมนำที่เป็นกำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำร
อย่ำงน้อย ๑๕ ชั่วโมง/ ป ี
ระดับที่ ๔ ให้บริกำรวิชำกำร ตั้งแต่ 6 หน่วยภำระงำน/ ภำคกำรศึกษำ เป็นกรรมกำรงำนเกี่ยวกับบริกำรวิชำกำร
ภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัย และเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/ ฝึกอบรม/ สัมมนำที่เป็นกำรพัฒนำตนเองด้ำน
วิชำกำรอย่ำงน้อย ๑๕ ชั่วโมง/ ปี  
ระดับที่ ๕ ให้บริกำรวิชำกำร ตั้งแต่ 6 หน่วยภำระงำน/ ภำคกำรศึกษำ เป็นกรรมกำรงำนเกี่ยวกับบริกำรวิชำกำร
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/ ฝึกอบรม/ สัมมนำที่เป็นกำรพัฒนำตนเองด้ำน
วิชำกำรอย่ำงน้อย ๑๕ ชั่วโมง/ ปี 

10 

๔. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กรณีข้ำรำชกำรให้ใช้จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรม
เป็นร้อยละ 50 ของรอบกำรประเมิน 
 

ระดับที่ ๑  มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่วนรวมในระดับคณะฯ และ/ หรือระดับ
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๖ ครั้ง/ ปี 
ระดับที่ ๒  มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่วนรวมในระดับคณะฯ และ/ หรือระดับ
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 8 ครั้ง/ ปี 

๓ 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

* กิจกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ 5 สำมำรถน ำมำรวม
ในข้อ 4 ได้ 

ระดับที่ ๓  มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่วนรวมในระดับคณะฯ และ/ หรือระดับ
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 1๐ ครั้ง/ ปี 
ระดับที่ ๔  มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่วนรวมในระดับคณะฯ และ/ หรือระดับ
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 12 ครั้ง/ ปี 
ระดับที่ ๕  มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่วนรวมในระดับคณะฯ และ/ หรือระดับ
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 12 ครั้ง/ ปี และเป็นกรรมกำรด ำเนินงำน อย่ำงน้อย 1 โครงกำร 

 

5.  งานอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
และพันธกิจของคณะฯ/ มหาวิทยาลัย 

ระดับที ่๑  กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของคณะฯ หรือกำรทบทวนแผนฯ ประจ ำปี หรือสัมมนำ
ระดับคณะฯ (สัมมนำวิชำกำร/ สัมมนำบัณฑิตศึกษำ/ OD เป็นต้น) และเข้ำร่วมประชุมสำขำวิชำและเข้ำประชุม
หลักสูตรที่ร่วมเป็นกรรมกำรบริหำร ร้อยละ 70 (กำรส่งผู้แทนไม่ถือว่ำเป็นกำรเข้ำประชุมเอง) 
ระดับที่ ๒  ระดับ ๑ + กำรมีส่วนร่วมในกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรประกันคุณภำพทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
สถำบัน 
ระดับที่ ๓  ระดับ ๒ + ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรที่ร่วมรับผิดชอบผ่ำนในองค์ประกอบที่ 1 
ระดับที่ ๔  ระดับ ๓ + กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประเมินภำยในระดับคณะ 
ระดับที่ ๕  ระดับ ๔ + มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และหรือสร้ำงแนวปฏิบัติด้ำนกำรเรียน 
กำรสอน หรือกำรวิจัย 

๗ 
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ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน สายวิชาการ ต าแหน่งประธานสาขา/ประธานหลักสูตร  (เอกสารแนบ 2) 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ หนังสือเวียนท่ี ศธ 6206/ว3601 ลงวันท่ี 27 กันยำยน พ.ศ. 2560 
 

ข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธิก์ารปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประธานสาขา/ ประธานหลักสูตร 
 

(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

๑.  งานสอน 
(ไม่รวมภำระงำนควบคุมงำนนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์  
และดุษฎีนิพนธ์) ให้คิดภำระกำรสอนจริงได้ทั้งภำค
ปกติและพิเศษท่ีไม่เบิกค่ำสอนเกินหรือค่ำตอบแทน
กำรสอนภำคพิเศษ 
ข้ำรำชกำร 
คิดรอบที่ 1 ในภำคกำรศึกษำต้น (ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค.) 
คิดรอบที่ 2 ในภำคกำรศึกษำปลำยและภำคฤดูร้อน 
(ตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย.) 

ระดับที่ 1  มีภำระงำนสอนน้อยกว่ำ 6 หรือมำกกว่ำ 12 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำปกติ 
ระดับที่ ๒  มีภำระงำนสอนเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำปกติ และมีกำรจัดท ำมคอ. 3, 4, 5, 6 
สมบูรณ์ 
ระดับที่ ๓  มีภำระงำนสอน 6-7.5 หนว่ยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำปกติ และมีกำรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 
สมบูรณ์ 
ระดับที่ ๔  มีภำระงำนสอน 7.5-12 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำปกติ และมีกำรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 
สมบูรณ์ 
ระดับที่ ๕  มีภำระงำนสอน 7.5-12 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำปกติ และมีกำรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 
สมบูรณ์ ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำได้รับกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนจำกนิสิตทุกรำยวิชำไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑  
และส่งเกรด ถูกต้องและครบถ้วนตำมเวลำที่ก ำหนด 
หมายเหตุ  ภำระงำนสอน และ มคอ. ๓, ๔, ๕ และ ๖ ใช้ปีกำรศึกษำ ๒๕60 จำกฐำนข้อมูล มคอ. ๓, ๔, ๕ และ ๖ 
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๒.  งานวิจัยและงานวิชาการอื่น 
- กรณีท่ีเป็นข้ำรำชกำรให้ใช้ผลงำนตีพิมพ์ 
(บทควำมวิจัย/ บทควำมวิชำกำร) ตั้งแต่รอบแรก
ของกำรประเมิน หรือใช้หนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์
ผลงำนภำยในรอบที่ 2 ของกำรประเมิน 
- กรณีข้ำรำชกำรสำมำรถใช้ต ำรำหรือหนังสือที่
จัดท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วส ำหรับกำรประเมินใน
รอบกำรประเมินแรก โดยอำจยังไม่เผยแพร่มำก่อน 
- กำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำเป็นไปตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยมำตรฐำน 
ภำระงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรณีอาจารย์ 
ระดับที่ 1  มีร่ำงบทควำมวิชำกำร หรือโครงร่ำงกำรวิจัย หรือร่ำงเค้ำโครงต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร 
ระดับที่ 2  บทควำมวิชำกำรได้ตอบรับให้เผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด ปีละ 1 รำยกำร หรือโครงร่ำงกำรวิจัย
ได้รับอนุมัติและด ำเนินกำรแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 โดยผ่ำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยเรียบร้อยแล้ว ปีละ 
1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร ได้แล้วเสร็จอย่ำงน้อยร้อยละ 50 
ระดับที่ 3  บทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัยได้รับกำรเผยแพร่ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรที่มี 
Peer review ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร แล้วเสร็จอย่ำงน้อยร้อยละ 90 
ระดับที่ 4  บทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัยได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. 
ก ำหนด ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 100 และเผยแพร่เรียบร้อย
แล้วตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
 

๓๐ 



- 6 - 

(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หมำยเหตุ 
*กรณีท่ีเป็นโครงร่ำงวิจัยสำมำรถน ำมำใช้ได้ 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 โครงร่ำงวิจัยที่สมบูรณ์พร้อมเสนอขอรับ
ทุนหรืออยู่ระหว่ำงกำรขอรับทุน 
ครั้งที่ 2 โครงร่ำงวิจัยใช้เมื่อครั้งที่ ๑ ที่ได้ส่งตีพิมพ์
เผยแพร่แล้ว 

ระดับที่ 5  บทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัยได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 
100 และเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด มำแล้วอย่ำงน้อย 4 เดือน โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ระดับที่ 1  มีร่ำงบทควำมวิชำกำร ปีละ 2 รำยกำร หรือโครงร่ำงกำรวิจัย ปีละ 1 รำยกำร หรือร่ำงเค้ำโครงต ำรำ/ 
หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร 
ระดับที่ 2  บทควำมวิชำกำรได้ตอบรับให้เผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด ปีละ 2 รำยกำร หรือโครงร่ำงกำรวิจัย
ได้รับอนุมัติและด ำเนินกำรแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 โดยผ่ำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยเรียบร้อยแล้ว ปีละ 
1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร ได้แล้วเสร็จอย่ำงน้อยร้อยละ 50 
ระดับที่ 3  บทควำมวิชำกำร ปีละ 2 รำยกำร หรือบทควำมวิจัย ปีละ 1 รำยกำร ได้รับกำรเผยแพร่ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรที่มี Peer review หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำรโดยแล้วเสร็จอย่ำงน้อย
ร้อยละ 90 และมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ระดับที่ 4  บทควำมวิชำกำร ปีละ 2 รำยกำร หรือบทควำมวิจัย ปีละ 1 รำยกำร ได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับชำติตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด หรือจัดท ำ ต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 100 
และเผยแพร่เรียบร้อยแล้วตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ระดับที ่5  บทควำมวิชำกำร ปีละ 2 รำยกำร หรือบทควำมวิจัย ปีละ 1 รำยกำร ได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับนำนำชำติตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 1 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 
100 และเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด มำแล้วอย่ำงน้อย 4 เดือน โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
กรณีรองศาสตราจารย์ 
ระดับที่ 1  มีร่ำงบทควำมวิจัยที่พร้อมส่งลงตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด ปีละ 
2 รำยกำร หรือระดับนำนำชำติ ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 2 รำยกำร และแล้วเสร็จร้อยละ 
50  
ระดับที่ 2  บทควำมวิจัยได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด  
ปีละ 2 รำยกำร หรือระดับนำนำชำติ ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 2 รำยกำร และแล้วเสร็จ 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 ร้อยละ 50 
ระดับที่ 3  บทควำมวิจัยได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. 
ก ำหนด ปีละ 2 รำยกำร หรือระดับนำนำชำติ ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 2 รำยกำร  
และแล้วเสร็จร้อยละ 90 โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 
ระดับที่ 4  บทควำมวิจัยได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด ปีละ  
2 รำยกำร หรือระดับนำนำชำติ ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ หนังสือ ปีละ 2 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 100 
และเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ กพอ. ก ำหนด เรียบร้อยแล้ว โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
ระดับที่ 5  บทควำมวิจัยได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ปีละ 1 รำยกำร หรือจัดท ำต ำรำ/ 
หนงัสือ ปีละ 2 รำยกำร แล้วเสร็จร้อยละ 100 และเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด มำแล้วอย่ำงน้อย 4 เดือน 
โดยมีสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

 

๓. ภาระงานบริการวิชาการ ระดับที่ ๑ ให้บริกำรวิชำกำร ไม่เกิน ๔ หน่วยภำระงำน/ ภำคกำรศึกษำ 
ระดับที่ ๒ ให้บริกำรวิชำกำร ไม่เกิน 6 หน่วยภำระงำน/ ภำคกำรศึกษำ และเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/ ฝึกอบรม/ 
สัมมนำที่เป็นกำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำรอย่ำงน้อย ๑๕ ชั่วโมง/ ป ี
ระดับที่ ๓ ให้บริกำรวิชำกำร ไม่เกิน 6 หน่วยภำระงำน/ ภำคกำรศึกษำ เป็นกรรมกำรงำนเกี่ยวกับบริกำรวิชำกำร
ภำยในคณะ/ มหำวิทยำลัย และเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/ ฝึกอบรม/ สัมมนำที่เป็นกำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำร
อย่ำงน้อย ๑๕ ชั่วโมง/ ป ี
ระดับที่ ๔ ให้บริกำรวิชำกำร ตั้งแต ่6 หน่วยภำระงำน/ ภำคกำรศึกษำ เป็นกรรมกำรงำนเกี่ยวกับบริกำรวิชำกำร
ภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัย และเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/ ฝึกอบรม/ สัมมนำที่เป็นกำรพัฒนำตนเองด้ำน
วิชำกำรอย่ำงน้อย ๑๕ ชั่วโมง/ ปี 
ระดับที่ ๕ ให้บริกำรวิชำกำร ตั้งแต่ 6 หน่วยภำระงำน/ ภำคกำรศึกษำ เป็นกรรมกำรงำนเกี่ยวกับบริกำรวิชำกำร
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/ ฝึกอบรม/ สัมมนำที่เป็นกำรพัฒนำตนเองด้ำน
วิชำกำรอย่ำงน้อย ๑๕ ชั่วโมง/ ปี 

10 

๔. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กรณีข้ำรำชกำรให้ใช้จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรม
เป็นร้อยละ 50 ของรอบกำรประเมิน 
 

ระดับที่ ๑  มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่วนรวมในระดับคณะฯ และ/ หรือระดับ
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๖ ครั้ง/ ปี 
ระดับที่ ๒  มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่วนรวมในระดับคณะฯ และ/ หรือระดับ
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 8 ครั้ง/ ปี 

3 



- 8 - 

(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

* กิจกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ 5 สำมำรถน ำมำรวม
ในข้อ 4 ได้ 

ระดับที่ ๓  มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่วนรวมในระดับคณะฯ และ/ หรือระดับ
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 1๐ ครั้ง/ ปี 
ระดับที่ ๔  มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่วนรวมในระดับคณะฯ และ/ หรือระดับ
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 12 ครั้ง/ ปี 
ระดับที่ ๕  มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่วนรวมในระดับคณะฯ และ/ หรือระดับ
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 12 ครั้ง/ ปี และเป็นกรรมกำรด ำเนินงำน อย่ำงน้อย 1 โครงกำร 

 

5.  งานอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พันธกิจของคณะ มหาวิทยาลัย  

ระดับที่ ๑  กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของคณะฯ หรือกำรทบทวนแผนฯ ประจ ำปี หรือสัมมนำ
ระดับคณะฯ (สัมมนำวิชำกำร/ สัมมนำบัณฑิตศึกษำ/ OD เป็นต้น กำรส่งผู้แทนไม่ถือว่ำเป็นกำรเข้ำประชุมเอง) 
ระดับที่ ๒  ระดับ ๑ + กำรมีส่วนร่วมในกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรประกันคุณภำพทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
สถำบัน 
ระดับที่ ๓  ระดับ ๒ + ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรที่ร่วมรับผิดชอบผ่ำนในองค์ประกอบที่ 1 
ระดับที่ ๔  ระดับ ๓ + กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประเมินภำยในระดับคณะ 
ระดับที่ ๕  ระดับ ๔ + มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และหรือสร้ำงแนวปฏิบัติด้ำนกำรเรียน 
กำรสอน หรือกำรวิจัย 

7 

6.  งานบริหาร 
 

ระดับที่ ๑  เป็นประธำนกำรประชุมและ/ หรือสัมมนำสำขำวิชำ/ หลักสูตรฯ อย่ำงน้อย ๔ ครั้งต่อรอบกำรประเมิน 
(กรณีข้ำรำชกำร) หรือ ๘ ครั้งต่อปีกำรศึกษำ และมีรำยงำนกำรประชุม 
ระดับที่ ๒  ระดับที่ ๑ + จ ำนวนครั้งเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตำมโครงสร้ำงภำยในของคณะฯ มำกกว่ำร้อยละ 
70 ของทุกๆ กำรประชุมในรอบกำรประเมิน และเข้ำประชุมตรงเวลำ (มำช้ำไม่เกิน ๑๕ นำทีจำกเวลำเริ่มประชุม 
และอยู่ครบจนสิ้นสุดกำรประชุม) (กำรส่งผู้แทนไม่ถือว่ำเป็นกำรเข้ำประชุมเอง) 
ระดับที่ ๓  ระดับที่ ๒ + ผลกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร (360 องศำ) มีคะแนนเฉลี่ย
มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ (คะแนน ๒๑ ขึ้นไป จำกคะแนนเต็ม ๒๕) 
ระดับที่ ๔  ระดับที่ ๒ + ผลกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร (360 องศำ) มีคะแนนเฉลี่ย
มำกกว่ำร้อยละ ๙๐ (คะแนน ๒๒.๖ ขึ้นไป จำกคะแนนเต็ม ๒๕) 
ระดับที่ ๕  ระดับที่ ๔ + ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรที่ร่วมรับผิดชอบ มีคะแนนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป (AUN QA 
คะแนนเต็ม 7 คะแนน) 

๑๐ 
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ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน สายวิชาการ ต าแหน่งรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี  (เอกสารแนบ 3) 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ หนังสือเวียนท่ี ศธ 6206/ว3601 ลงวันท่ี 27 กันยำยน พ.ศ. 2560 
 

ข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธิก์ารปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองคณบดี/ ผู้ช่วยคณบด ี
 

(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

๑.  งานสอน 
(ไม่รวมภำระงำนควบคุมงำนนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์  
และดุษฎีนิพนธ์) 
ให้คิดภำระกำรสอนจริงได้ทั้งภำคปกติและพิเศษ 
ที่ไม่เบิกค่ำสอนเกินหรือค่ำตอบแทนกำรสอน 
ภำคพิเศษ 

ระดับที่ 1  มีภำระงำนสอนมำกกว่ำ 6 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำ 
ระดับที่ ๒  มีภำระงำนสอนมำกกว่ำ 6 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำ แต่มีกำรจัดท ำมคอ. 3, 4, 5, 6 
สมบูรณ์ 
ระดับที่ ๓  มีภำระงำนสอนไม่เกิน 6 หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำ 
ระดับที่ ๔  มีภำระงำนสอนไม่เกิน ๖ หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำ และมีกำรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 
สมบูรณ์ 
ระดับที่ ๕  มีภำระงำนสอนไม่เกิน ๖ หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำ และมีกำรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 
สมบูรณ์ และปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำได้รับกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนจำกนิสิตทุกรำยวิชำไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑  
และส่งเกรด ถูกต้องและครบถ้วนตำมเวลำที่ก ำหนด 
หมายเหตุ  ภำระงำนสอน และ มคอ. ๓, ๔, ๕ และ ๖ ใช้ปีกำรศึกษำ ๒๕60 จำกฐำนข้อมูลในระบบ มคอ. ๓, ๔, 
๕ และ ๖ 

๔๐ 

๒.  งานบริหาร 
 

ระดับที่ ๑  จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี (ตำม KPI ของฝ่ำย/ งำนที่รับผิดชอบ) และมีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนและทบทวนแผนทุก ๖ เดือน 
ระดับที่ ๒  ระดับที่ ๑ + ผลกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร (360 องศำ) มีคะแนนเฉลี่ย
มำกกว่ำร้อยละ 80 (คะแนน ๒๒.๖ ขึ้นไป จำกคะแนนเต็ม ๒๕) 
ระดับที่ ๓  ระดับที่ ๒ + ด ำเนินกำรตำมแผน และจัดท ำสรุปประเมินผลกำรจัดโครงกำรครบถ้วนและเสร็จตำมเวลำ
ที่ก ำหนด 
ระดับที่ ๔  ระดับที่ ๓ + มีกำรปรับปรุงและ/ หรือพัฒนำกิจกรรม/ โครงกำรใหม่เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่เป็น KPI 
ระดับคณะ 
ระดับที่ ๕  ระดับที่ ๔ + กิจกรรม/ โครงกำรใหม่ (ตำมข้อ ๔) สำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นผลส ำเร็จภำยใน
ปีงบประมำณ 
 

๕๐ 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

3.  งานอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พันธกิจของคณะฯ/ มหาวิทยาลัย 

ระดับที่ ๑  กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของคณะฯ หรือกำรทบทวนแผนฯ ประจ ำปี หรือสัมมนำ 
ระดับคณะฯ (สัมมนำวิชำกำร/ สัมมนำบัณฑิตศึกษำ/ OD) และเข้ำร่วมประชุมสำขำวิชำ ร้อยละ 70 (กำรส่งผู้แทน 
ไม่ถือว่ำเป็นกำรเข้ำประชุมเอง) 
ระดับที่ ๒  ระดับ ๑ + กำรมีส่วนร่วมในกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรประกันคุณภำพทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
สถำบัน 
ระดับที่ ๓  ระดับ ๒ + ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรที่ร่วมรับผิดชอบผ่ำนในองค์ประกอบที่ 1 
ระดับที่ ๔  ระดับ ๓ + กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประเมินภำยในระดับคณะ 
ระดับที่ ๕  ระดับ ๔ + มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และหรือสร้ำงแนวปฏิบัติด้ำนกำรเรียน 
กำรสอน หรือกำรวิจัย 

๑๐ 
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ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ (เอกสารแนบ 4) 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ หนังสือเวียนท่ี ศธ 6206/ว3601 ลงวันท่ี 27 กันยำยน พ.ศ. 2560 
 

ข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธิก์ารปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหนง่สนับสนุนวิชาการ 
 

(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

๑.  งานประจ าตามสายงาน หน้าที่หลักตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และงานที่ปฏิบัติจริง 

  

   ๑.๑  คุณภำพผลงำน ผลงำนสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และพันธกิจของคณะฯ 
หมำยเหตุ 
ผู้บังคับบัญชำขั้นต้น หมำยถึง หัวหน้ำกลุ่มงำนที่
สังกัด ประธำนโครงกำรงำนที่เกี่ยวข้อง และ/ หรือ 
รองคณบดีที่ก ำกับดูแลงำนนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ 
ระดับที่ ๒  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อย 
ระดับที่ ๓  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อย เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ  
ระดับที่ ๔  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อย เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ และมีกำรรำยงำนผล  
พร้อมสรุปปัญหำหรือเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น (รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกไตรมำส) 
ระดับที่ ๕  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ ตำมระดับที่ ๔ และไม่มีข้อผิดพลำดตำมข้อร้องเรียนในกำรปฏิบัติงำนเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร 
หมำยเหตุ  ให้ส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น 
ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๑ 
ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๑ 
ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๑ 
ไตรมำสที่ ๔ ให้ส่งรำยงำนพร้อมข้อตกลงฯ ส ำหรับปีงบประมำณต่อไป 

2๐ 

   ๑.๒  ปริมำณผลงำน ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ 1  มีปริมำณภำระงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย แต่ท ำงำนต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนบำงครั้ง 
ระดับท่ี 2  มีปริมำณภำระงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และสำมำรถท ำงำน 
ได้ตำมมำตรฐำน 
ระดับที่ 3  มีปริมำณภำระงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และสำมำรถท ำงำน 
ได้ตำมมำตรฐำนอยู่เสมอ 

๒๐ 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 ระดับที่ 4  มีปริมำณภำระงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และสำมำรถท ำงำน 
ได้ตำมมำตรฐำน และงำนแล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดด้วยดี แสดงให้เห็นว่ำมีกำรพัฒนำงำนบ้ำง 
ระดับที่ 5  มีปริมำณภำระงำนเกินมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และงำนแล้วเสร็จตำมเวลำ
ที่ก ำหนดด้วยดี แสดงให้เห็นว่ำมีกำรพัฒนำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
หมำยเหตุ  เกินมำตรฐำน คือ งำนที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยเป็นกรณีพิเศษและมีจิตอำสำ 

 

   ๑.๓  กำรปฏิบัติงำนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ 
ระดับที่ ๒  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อย 
ระดับที่ ๓  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อย เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ 
ระดับที่ ๔  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อย เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ และมีกำรรำยงำนผล  
พร้อมสรุปปัญหำ หรือเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น (รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกไตรมำส) 
ระดับที่ ๕  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ ตำมระดับที่ ๔ และไม่มีข้อผิดพลำดตำมข้อร้องเรียนในกำรปฏิบัติงำนเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร 

10 

   ๑.๔  งำนพัฒนำบุคลำกรตำมสำยงำน  
(กำรพัฒนำตนเอง) 
กรณีข้ำรำชกำรให้ใช้จ ำนวนชั่วโมงท่ีฝึกอบรมเป็น
ร้อยละ 50 ของรอบกำรประเมิน 
 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  ไปฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนำ น้อยกว่ำ 10 ชั่วโมงต่อปี 
ระดับที่ ๒  ไปฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนำ ตั้งแต่ 10 ชั่วโมงต่อปี 
ระดับที่ ๓  ไปฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนำ ตั้งแต่ 10 ชั่วโมงต่อปี และน ำเสนอรำยงำนกำรไปฝึกอบรม ประชุม 
หรือสัมมนำต่อผู้บังคับบัญชำ 
ระดับที่ ๔  ไปฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนำ ตั้งแต่ 15 ชั่วโมงต่อปี และน ำเสนอรำยงำนกำรไปฝึกอบรม ประชุม 
หรือสัมมนำต่อผู้บังคับบัญชำ 
ระดับที่ ๕  ระดับที่ ๔ + น ำควำมรู้ที่ได้มำเผยแพร่ หรือน ำมำใช้ในงำน 

๑๐ 

   ๑.๕  กำรประเมินควำมพึงพอใจ ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  มีผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนน ต่ ำกว่ำ 3.0 
ระดับที่ ๒  มีผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนอยู่ระหว่ำง 3.0-3.5 
ระดับที่ ๓  มีผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนอยู่ระหว่ำง  
3.51-4.0 

10 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 ระดับที่ ๔  มีผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนอยู่ระหว่ำง  
4.01-4.50 
ระดับที่ ๕  มีผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนอยู่ระหว่ำง  
4.51-5.0 

 

๒.  งานประจ า/ งานที่ได้รับมอบหมายหรือ 
งานพิเศษอ่ืน ๆ 

  

   ๒.๑  กำรริเริ่มพัฒนำกำรท ำงำน ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  มีกำรน ำเสนอกำรจัดท ำคู่มือ/ นวัตกรรม/ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ  
ต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น เป็นลำยลักษณ์อักษร 
ระดับที่ ๒  จัดท ำคู่มือ/ นวัตกรรม/ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ ต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น 
ระดับที่ ๓  เผยแพร่คู่มือ/ นวัตกรรม/ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ ที่จัดท ำและปฏิบัติ
ตำม อย่ำงน้อย ๔ เดือน ก่อนกำรประเมิน 
ระดับที่ ๔  มีกำรประเมินคู่มือ/ นวัตกรรม/ งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ 
ระดับที่ ๕  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงคู่มือ/ นวัตกรรม/ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ ให้สมบูรณ์ 
หมายเหตุ คู่มือ ต้องประกอบไปด้วย Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ระเบียบ/ ประกาศ/ 
ข้อบังคับ/ เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
เผยแพร่ คือ ขึ้นหน้า website คณะฯ หรือแจกให้แก่ผู้มาติดต่อ 

๑๕ 

   ๒.๒  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 
(กรณีข้ำรำชกำรในกำรประเมินแต่ละรอบ  
(๖ เดือน) ให้ใช้ครึ่งของจ ำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมฯ) 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และ/ หรือมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๒ ครั้ง/ รอบกำรประเมิน 
ระดับที่ ๒  เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และ/ หรือมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๔ ครั้ง/ รอบกำรประเมิน 
ระดับที่ ๓  เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และ/ หรือมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๖ ครั้ง/ รอบกำรประเมิน 
ระดับที่ ๔  เข้ำร่วมงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และ/ หรือมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๘ ครั้ง/ รอบกำรประเมิน 
ระดับที่ ๕  เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และ/ หรือมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๑๐ ครั้ง/ รอบกำรประเมิน 
 
 

๕ 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

   ๒.๓  กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมของ
คณะฯ 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  มีค ำสั่งแต่งตั้ง และเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 50 
ระดับที่ ๒  มีค ำสั่งแต่งตั้ง และเข้ำประชุมทุกครั้ง 
ระดับที่ ๓  มีค ำสั่งแต่งตั้ง เข้ำประชุมทุกครั้ง และมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและด ำเนินงำน 
ระดับที่ ๔  มีค ำสั่งแต่งตั้ง เข้ำประชุมทุกครั้ง มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและด ำเนินงำน และร่วมด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
ระดับที่ ๕  มีค ำสั่งแต่งตั้ง เข้ำประชุม มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและด ำเนินงำน ร่วมด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ช่วยเหลืองำนอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีได้รับมอบหมำยอยู่เสมอและมีจิตอำสำ 

๑๐ 
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ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน (เอกสารแนบ 5) 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ หนังสือเวียนท่ี ศธ 6206/ว3601 ลงวันท่ี 27 กันยำยน พ.ศ. 2560 
 

ข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธิก์ารปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 
 

(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

๑.  งำนประจ ำตำมสำยงำน หน้ำที่หลักตำม 
     มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และงำนที่ 
     ปฏิบัติจริง 

  

   ๑.๑  คุณภำพผลงำน ผลงำนสอดคล้อง 
          กับวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และพันธกิจ 
          ของคณะฯ 
หมำยเหตุ 
ผู้บังคับบัญชำขั้นต้น หมำยถึง รองคณบดีที่
รับผิดชอบงำนนั้น ๆ หรือประธำนโครงกำรท ำงำน
ที่เก่ียวข้อง 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ 
ระดับที่ ๒  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อย 
ระดับที่ ๓  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อยเสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ  
ระดับที ่๔  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อย เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ และมีกำรรำยงำนผล 
พร้อมสรุปปัญหำ หรือเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำต่อผู้บังคับบัญชำข้นต้น (รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกไตรมำส) 
ระดับที่ ๕  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ ตำมระดับที่ ๔ และไม่มีข้อผิดพลำดตำมข้อร้องเรียนในกำรปฏิบัติงำนเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร 
หมำยเหตุ  ให้ส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น 
ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๑ 
ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๑ 
ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๑ 
ไตรมำสที่ ๔ ให้ส่งรำยงำนพร้อมข้อตกลงฯ ส ำหรับปีงบประมำณต่อไป 

15 

   ๑.๒  ปริมำณผลงำน ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ 1  มีปริมำณภำระงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย แต่ท ำงำนต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนบำงครั้ง 
ระดับที่ 2  มีปริมำณภำระงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และสำมำรถท ำงำน 
ได้ตำมมำตรฐำน 

15 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับที่ 3  มีปริมำณภำระงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และสำมำรถท ำงำน 
ได้ตำมมำตรฐำนอยู่เสมอ 
ระดับที่ 4  มีปริมำณภำระงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และสำมำรถท ำงำน 
ได้ตำมมำตรฐำน และงำนแล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดด้วยดี แสดงให้เห็นว่ำมีกำรพัฒนำงำนบ้ำง 
ระดับที่ 5  มีปริมำณภำระงำนเกินมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และงำนแล้วเสร็จตำมเวลำ
ที่ก ำหนดด้วยดี แสดงให้เห็นว่ำมีกำรพัฒนำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
หมำยเหตุ  เกินมำตรฐำน คือ งำนที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยเป็นกรณีพิเศษและมีจิตอำสำ 

   ๑.๓  กำรปฏิบัติงำนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 
 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ 
ระดับที่ ๒  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อย 
ระดับที่ ๓  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อย เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ  
ระดับที่ ๔  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ มีควำมถูกต้องเรียบร้อย เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ และมีกำรรำยงำนผล  
พร้อมสรุปปัญหำ หรือเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น (รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกไตรมำส) 
ระดับที่ ๕  สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ ตำมระดับที่ ๔ และไม่มีข้อผิดพลำดตำมข้อร้องเรียนในกำรปฏิบัติงำนเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร 
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   ๑.๔  งำนพัฒนำบุคลำกรตำมสำยงำน  
(กำรพัฒนำตนเอง)  
กรณีข้ำรำชกำรให้ใช้จ ำนวนชั่วโมงท่ีฝึกอบรมเป็น
ร้อยละ 50 ของรอบกำรประเมิน 
 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  ไปฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนำ น้อยกว่ำ 10 ชั่วโมงต่อปี 
ระดับที่ ๒  ไปฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนำ ตั้งแต่ 10 ชั่วโมงต่อปี 
ระดับที่ ๓  ไปฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนำ ตั้งแต่ 10 ชั่วโมงต่อปี และน ำเสนอรำยงำนกำรไปฝึกอบรม ประชุม 
หรือสัมมนำต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น 
ระดับที่ ๔  ไปฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนำ ตั้งแต่ 15 ชั่วโมงต่อปี และน ำเสนอรำยงำนกำรไปฝึกอบรม ประชุม 
หรือสัมมนำต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น 
ระดับที่ ๕  ระดับที่ ๔ + น ำควำมรู้ที่ได้มำเผยแพร่ หรือน ำมำใช้ในงำน 
 
 

๑๐ 



- 17 - 

(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

   ๑.๕  กำรประเมินควำมพึงพอใจ ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  มีผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนต่ ำกว่ำ 3.0 
ระดับที่ ๒  มีผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนอยู่ระหว่ำง 3.0-3.5 
ระดับที่ ๓  มีผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนอยู่ระหว่ำง  
3.51-4.0 
ระดับที่ ๔  มีผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนอยู่ระหว่ำง  
4.01-4.50 
ระดับที่ ๕  มีผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนอยู่ระหว่ำง  
4.51-5.0 
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๒.  งานประจ า/ งานที่ได้รับมอบหมายหรือ 
งานพิเศษอ่ืน ๆ 
   ๒.๑  กำรริเริ่มพัฒนำกำรท ำงำน 

 
 
ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  มีกำรน ำเสนอกำรจัดท ำคู่มือ/ นวัตกรรม/ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ  
ต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น เป็นลำยลักษณ์อักษร 
ระดับที่ ๒  จัดท ำคู่มือ/ นวัตกรรม/ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ ต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น 
ระดับที่ ๓  เผยแพร่คู่มือ/ นวัตกรรม/ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ ที่จัดท ำและปฏิบัติ
ตำม อย่ำงน้อย ๔ เดือน ก่อนกำรประเมิน 
ระดับที่ ๔  มีกำรประเมินคู่มือ/ นวัตกรรม/ งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ 
ระดับที่ ๕  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงคู่มือ/ นวัตกรรม/ งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ ให้สมบูรณ์ 
หมายเหตุ  คู่มือ ต้องประกอบไปด้วย Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ระเบียบ/ ประกาศ/ 
ข้อบังคับ/ เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
เผยแพร่ คือ ขึ้นหน้า website คณะฯ หรือแจกให้แก่ผู้มาติดต่อ 
 
 

 
 

๑๕ 
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(๑) กิจกรรม / โครงการ / งาน (๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

   ๒.๒  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 
(กรณีข้ำรำชกำรในกำรประเมินแต่ละรอบ  
(๖ เดือน) ให้ใช้ครึ่งของจ ำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมฯ) 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และ/ หรือมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๒ ครั้ง/ รอบกำรประเมิน 
ระดับที่ ๒  เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และ/ หรือมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๔ ครั้ง/ รอบกำรประเมิน 
ระดับที่ ๓  เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และ/ หรือมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๖ ครั้ง/ รอบกำรประเมิน 
ระดับที่ ๔  เข้ำร่วมงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และ/ หรือมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๘ ครั้ง/ รอบกำรประเมิน 
ระดับที่ ๕  เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และ/ หรือมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๑๐ ครั้ง/ รอบกำรประเมิน 

๕ 

   ๒.๓  กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมของ
คณะฯ 
 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  มีค ำสั่งแต่งตั้ง และเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 50 
ระดับที่ ๒  มีค ำสั่งแต่งตั้ง และเข้ำประชุมทุกครั้ง 
ระดับที่ ๓  มีค ำสั่งแต่งตั้ง เข้ำประชุมทุกครั้ง และมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และด ำเนินงำน 
ระดับที่ ๔  มีค ำสั่งแต่งตั้ง เข้ำประชุมทุกครั้ง มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และด ำเนินงำน และร่วมด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
ระดับที่ ๕  มีค ำสั่งแต่งตั้ง เข้ำประชุม มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และด ำเนินงำน ร่วมด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ช่วยเหลืองำนอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีได้รับมอบหมำยอยู่เสมอ และมีจิตอำสำ  

๑๐ 

3.  งานบริหาร ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับที่ ๑  ได้รับมอบหมำยจำกคณะฯ ให้เป็นกรรมกำร/ อนุกรรมกำร 
ระดับที่ ๒  ระดับ ๑ + ได้ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่ง 
ระดับที่ ๓  ระดับ ๒ + ได้รับค ำสั่งจำกคณบดี อย่ำงน้อย ๑ ค ำสั่งให้เป็นกรรมกำร อนุกรรมกำร คณะท ำงำน  
หรือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับภำรกิจของส่วนงำน รวมทั้งเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะฯ อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ 
ระดับที่ ๔   ระดับ ๓ + มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และด ำเนินงำน และร่วมด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ระดับที่ ๕   ระดับ ๓ + มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
คณะฯ มีจิตอำสำ และช่วยงำนอื่นที่นอกเหนือจำกที่ได้รับมอบหมำยอยู่เสมอ โดยมุ่งเพ่ือประโยชน์ของคณะฯ  
เป็นส ำคัญ 
หมำยเหตุ : นับค ำสั่งรวมใน ๑ รอบปีกำรประเมิน 
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