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ผู้ถูกประเมิน ผู้ประเมิน น  าหนักคะแนนการ

ประเมินคิดเป็น % 
หัวข้อการประเมิน 

๑.  รองคณบดีหรือ     
ผู้ช่วยคณบดี/ประธาน 

๑.  คณบดี ๔๐ ๑) คุณภาพงานบริหาร                 ๒) คณุภาพการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
๓) สมรรถนะ 

คณะกรรมการบริหาร
ส านักงานคณบดี  

๒.  ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 2 คน 
    (สุ่มโดยการจับฉลาก) 

10 ๑) คุณภาพงานบริหาร                 ๒) คุณภาพการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
๓) สมรรถนะ 

ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการ 

๓.  รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี 2 คน 
     (สุ่มโดยการจับฉลาก) 

10 ๑) คุณภาพงานบริหาร                 ๒) คุณภาพการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
๓) สมรรถนะ 

ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา  

๔.  อาจารย์ในคณะฯ จ านวน 2 คน 
     (สุ่มโดยการจับฉลาก) 

๑๐ ๑) คุณภาพงานบริหาร                 ๒) คุณภาพการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
๓) สมรรถนะ 

และประธานคณะกรรมการ ๕.  บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง (2 คน โดยการสุ่ม) ๑๐ ๑) คุณภาพงานบริหาร                 2) สมรรถนะ 

บริหารงานวิจัย ๖.  ประเมินตนเอง 20 ๑) คุณภาพงานบริหาร                 ๒) คุณภาพการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
๓) สมรรถนะ 

2.  ประธานสาขา/ประธาน
หลักสูตร/ประธานศูนย์วิจัย
และปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก 

๑.  คณบดี 40 ๑) คุณภาพงานบริหาร                 ๒) คุณภาพการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
๓) สมรรถนะ 

2.  รองคณบดี 1 คน/ประธานสาขา 1 คน  
     (ไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยการสุ่ม) 

๑๐ ๑) คุณภาพงานบริหาร                 ๒) คุณภาพการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
๓) สมรรถนะ 

3.  อาจารย์ในสาขาวิชา/หลักสูตรท่ีร่วมสอนและ/หรือ 
     อาจารย์ต่างสาขาวิชาท่ีร่วมสอนในรายวิชาเดียวกัน   
     (ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยการสุ่ม) 

๒๐ ๑) คุณภาพงานสอน                    ๒) คุณภาพงานบริหาร 
๓) คุณภาพการปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ      ๔) สมรรถนะ 

4.  บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง  
     (ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยการสุ่ม)  

๑๐ ๑) คุณภาพงานบริหาร                  2) สมรรถนะ 

5.  ประเมินตนเอง 20 ๑) คุณภาพงานสอน                     ๒) คุณภาพการปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ  
๓) สมรรถนะ 
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ผู้ถูกประเมิน ผู้ประเมิน น  าหนักคะแนนการ
ประเมินคิดเป็น % 

หัวข้อการประเมิน 

3.  อาจารย ์ ๑.  คณบดี 40 ๑) คุณภาพงานสอน                   ๒) คุณภาพการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
๓) สมรรถนะ 

 ๒.  ประธานสาขาวิชา 25 ๑) คุณภาพงานสอน                   ๒) คุณภาพการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
๓) สมรรถนะ 

 ๓.  อาจารย์ในสาขาวิชาท่ีร่วมสอนและ/หรืออาจารย์ 
     ต่างสาขาวิชาที่ร่วมสอนในรายวิชาเดียวกัน/ กรรมการ 
     รายวิชา (ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยการสุ่ม) 

15 ๑) คุณภาพงานสอน                  2) สมรรถนะ 

 4.  ประเมินตนเอง ๒๐ ๑) คุณภาพงานสอน                  ๒) คุณภาพการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
๓) สมรรถนะ 

๔.  หัวหน้างาน ๑.  คณบดี 
๒.  ประธานคณะกรรมการบรหิารส านักงานคณบดี/  
     ประธานคณะกรรมการบรหิารงานบริการวิชาการ 
๓.  ผู้ใต้บังคับบัญชา (2 คน บุคลากรในกลุ่มงาน) 
๔.  อาจารย์ 2 คน (สุ่ม) 
๕.  ประเมินตนเอง 

๔๐ 
๒๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 

ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สาย ข ค  
และลูกจ้างประจ า 
 

๕.  ข้าราชการ/พนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างประจ า สายสนับสนุน 
 

๑.  คณบดี 
๒.  รองคณบดีท่ีเกี่ยวข้อง/ ประธานคณะกรรมการ 
     บริหารงานส านักงานคณบดี/ ประธานคณะกรรมการ 
     บริหารงานบัณฑิตศึกษา/ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
     งานวิจัย 
๓.  หัวหน้างาน 
๔.  บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน (สุ่ม) 
๕.  อาจารย์ 2 คน (สุ่ม) 
๖.  ประเมินตนเอง 

40 
10 

 
 
 

10 
๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 

ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สาย ข ค  
และลูกจ้างประจ า 

 


