(ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาหรับผูป้ ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา สายผู้สอน (รองคณบดี)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (องค์ประกอบที่ ๑)
รอบการประเมิน
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566
ชื่อผู้รับการประเมิน ........................................................................... ตาแหน่ง..........................................................สังกัดสานักงานการศึกษา (สาขาวิชา....................................)
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จูลเมตต์ ตาแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มีภาระงานรวมไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง/รอบการประเมิน  ใช่  ไม่ใช่
(๑) กิจกรรม / โครงการ /
งาน
๑. งานสอน
(ค่าน้าหนักร้อยละ ๔0)

(๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน

(๓) ข้อมูล
พื้นฐาน

ผู้สอนระดับปริญญาตรี
ระดับที่ 1 มีภาระงานสอนมากกว่า 6 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ
ระดับที่ ๒ มีภาระงานสอนมากกว่า 6 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ
แต่มีการจัดทา มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ์
ระดับที่ ๓ มีภาระงานสอนไม่เกิน 6 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ
ระดับที่ ๔ มีภาระงานสอนไม่เกิน ๖ หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ
และมีการจัดทา มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ์
ระดับที่ ๕ มีภาระงานสอนไม่เกิน ๖ หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ และมี
การจัดทา มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ์ และปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รบั การประเมินผล
การเรียนการสอนจากนิสติ ทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ และส่งเกรด ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด
ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์
ระดับที่ 1 มีภาระงานสอนมากกว่า 6 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ
ระดับที่ ๒ มีภาระงานสอนมากกว่า 6 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ
และมีการจัดทา มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ์
ระดับที่ ๓ มีภาระงานสอนไม่เกิน 6 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ
ระดับที่ ๔ มีภาระงานสอนไม่เกิน 6 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ
และมีการจัดทา มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ์ (รวมวิทยานิพนธ์ คานวณภาระงานได้
4 ชั่วโมง ต่อ 1 เรื่อง ต่อสัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษา ทั้งนี้แต่ละเรื่องให้คิดภาระงานได้
๒ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน และภาระงานครั้งที่ 3 ให้คิดเมื่อขอสอบปากเปล่า ใน
ระดับปริญญาโท และคิดภาระงานได้ 6 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน และภาระงานครั้งที่

(๔) ระดับค่าเป้าหมาย
(๕)
(๖) น้าหนัก (๗) ค่าคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ค่าคะแนน (ความสาคัญ/ ถ่วงน้าหนัก
(Baseline data)
ที่ได้
ความยากง่าย (๕) X (๖)
ของงาน)
๑๐๐
- ปริมาณงาน
๔๐
- มคอ. ๓, ๔, ๕
และ ๖
- ผลการประเมิน
ผลการเรียนการ
สอนจากนิสิต
- การส่งเกรด
รายวิชาจากงาน
วิชาการ/บัณฑิต
- หลักฐานแสดง
ความก้าวหน้า
- ปริญญาโท
ครั้งที่ 1 การขอ
สอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
ครั้งที่ 3 การขอ
สอบปากเปล่า
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(๑) กิจกรรม / โครงการ /
งาน

๒. งานบริหาร
(ค่าน้าหนักร้อยละ ๕0)

๒
(๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน
(๓) ข้อมูล
(๔) ระดับค่าเป้าหมาย
(๕)
(๖) น้าหนัก (๗) ค่าคะแนน
พื้นฐาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ค่าคะแนน (ความสาคัญ/ ถ่วงน้าหนัก
(Baseline data)
ที่ได้
ความยากง่าย (๕) X (๖)
ของงาน)
๑๐๐
หมายเหตุ
7 ให้คิดเมื่อขอสอบปากเปล่า ในระดับปริญญาเอก) (กรณี Major Advisor คิดได้
หลักฐานการ
4 หน่วยชั่วโมง, Co Advisor คิดได้ 1 หน่วยชั่วโมง) (ทั้งนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน
แสดงทั้ง 3 ครั้ง
30 ชั่วโมง)
ต้องต่อเนื่องกัน
ระดับที่ ๕ มีภาระงานสอนไม่เกิน 6 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ และมี
- ปริญญาเอก
การจัดทา มคอ. 3, 4, 5, 6 สมบูรณ์ และปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รบั การประเมิน
ครั้งที่ 1-2 การ
ผลการเรียนการสอนจากนิสติ ทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ และส่งเกรด ถูกต้อง
ขอสอบเค้าโครง
และครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด (รวมวิทยานิพนธ์ คานวณภาระงานได้ 4 ชั่วโมง ต่อ
1 เรื่อง ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้แต่ละเรื่องให้คิดภาระงานได้ ๒ ภาคการศึกษา ดุษฎีนิพนธ์
ต่อเนื่องกัน และภาระงานครั้งที่ 3 ให้คิดเมื่อขอสอบปากเปล่า ในระดับปริญญาโท และ ครั้งที่ 4
คิดภาระงานได้ 6 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน และภาระงานครั้งที่ 7 ให้คิดเมื่อขอสอบ หลักฐานผลงาน
ของบทที่ 4 ที่
ปากเปล่า ในระดับปริญญาเอก) (กรณี Major Advisor คิดได้ 4 หน่วยชั่วโมง,
สมบูรณ์แล้ว
Co Advisor คิดได้ 1 หน่วยชั่วโมง) (ทั้งนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
ครั้งที่ 5
หมายเหตุ
1) ภาระงานสอน และ มคอ. ๓, ๔, ๕ และ ๖ ใช้ปีการศึกษา 2564 จากฐานข้อมูล หลักฐานผลงาน
ของบทที่ 5 ที่
มคอ. ๓, ๔, ๕ และ ๖
สมบูรณ์แล้ว
2) กรณีที่มีความจาเป็นมีภาระงานสอนมากกว่า 12 หน่วยกิตบรรยายต่อภาค
การศึกษา ต้องดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกาหนดภาระงาน ครั้งที่ 6-7 การ
ขอสอบปากเปล่า
และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561
3) ในกรณีที่คณาจารย์มีภาระงานสอนตั้งแต่ 12 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษา หมายเหตุ
หลักฐานการ
ปกติขึ้นไปทั้งสองภาคการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีผลงานทางวิชาการในปี
แสดงทั้ง 7 ครั้ง
การศึกษาถัดไปได้ 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ยกเว้นได้ปีเว้นปีเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความ
ต้องต่อเนื่องกัน
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ก่อนเปิดภาคการศึกษา
(สามารถใช้ภาระงานในสองภาคการศึกษามาเฉลี่ยภายในปีการศึกษาได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
ระดับที่ ๑ จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี (ตาม KPI ของฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ)
- แผนการ
๕๐
และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและทบทวนแผนทุก ๖ เดือน
ดาเนินงาน และ
ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๑ + ดาเนินการตามแผน และจัดทาสรุปประเมินผลการจัด
รายงานการ
โครงการและเสร็จตามเวลาที่กาหนด ร้อยละ 50
ประเมินผลตาม
แผนและการ
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(๑) กิจกรรม / โครงการ /
งาน

(๒) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน

ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๒ + ดาเนินการตามแผน และจัดทาสรุปประเมินผลการจัด
โครงการและเสร็จตามเวลาที่กาหนด ร้อยละ 70
ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๓ + มีการปรับปรุงและ/หรือพัฒนากิจกรรม/โครงการใหม่เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่เป็น KPI ระดับคณะ
ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๔ + บรรลุตามเป้าหมายที่เป็น KPI ระดับคณะฯ อย่างน้อยร้อยละ
80
3. งานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ ระดับที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และการทบทวนแผนฯ
แผนยุทธศาสตร์พันธกิจของ
ประจาปี และสัมมนาระดับคณะฯ (สัมมนาวิชาการ/สัมมนาบัณฑิตศึกษา/OD) (การส่ง
คณะฯ/ มหาวิทยาลัย และจิต ผู้แทนโดยต้องมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถือว่าเป็นการเข้าประชุมเอง)
อาสา (ค่าน้าหนักร้อยละ ๑๐) ระดับที่ ๒ ระดับ ๑ + ควบคุม กากับ ตรวจสอบ ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
จิตอาสา หมายถึง งานที่มีส่วน ระดับคณะ
ร่วม และก่อให้เกิดประโยชน์กับ ระดับที่ ๓ ระดับ ๒ + มีแผนพัฒนาในการปรับปรุงผลการประกันคุณภาพ หรือ
ส่วนรวมและชุมชนในเชิง
ปฏิบัติงานจิตอาสา จานวน 5 วัน
สาธารณะ และควรเป็นกิจกรรม ระดับที่ ๔ ระดับ ๓ + ดาเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ หรือ ปฏิบัติงานจิตอาสา
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล จานวน 7 วัน
เช่น การฉีดวัคซีนในภาวะโรค ระดับที่ ๕ ระดับ ๔ + มีแนวปฏิบัติในงานที่รับผิดชอบ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของแผน
ระบาด, การเข้าร่วมปฏิบตั ิงาน (สานักงานคณบดี กลุ่มงานละ 1 แนวปฏิบัติ) หรือ ปฏิบตั ิงานจิตอาสา จานวน 10 วัน
ในโรงพยาบาลสนาม,
การออกหน่วยบริการสุขภาพ,
งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
พิบัติ เป็นต้น
ทั้งนี้ไม่นับรวมกรณีการฝึก
Faculty practice พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานประกอบ

๓
(๓) ข้อมูล
(๔) ระดับค่าเป้าหมาย
(๕)
(๖) น้าหนัก (๗) ค่าคะแนน
พื้นฐาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ค่าคะแนน (ความสาคัญ/ ถ่วงน้าหนัก
(Baseline data)
ที่ได้
ความยากง่าย (๕) X (๖)
ของงาน)
๑๐๐
ทบทวนแผน
- สรุปรายงานการ
จัดโครงการ
- รายงานการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง
- สาเนาการลง
นามเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
- หนังสือแต่งตั้ง
กรรมการแนว
ปฏิบัติหรือองค์
ความรู้
- ผลการประเมิน
ระดับคณะ

๑๐

(๘) ผลรวม
(๙) สรุปคะแนนส่วนผลสัมฤทธิข์ องงาน

(คะแนนเต็ม ๑ คะแนน) =

ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
จานวนระดับค่าเป้าหมาย (= ๕)

100
=
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๔
(๑๐) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบุข้อมูลใน (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดทาข้อตกลง)
ลายมือชื่อ ................................................................ (ผู้กลั่นกรอง) ลายมือชื่อ ..................................................................... (ผูป้ ระเมิน)
ลายมือชื่อ ......................................................... (ผูร้ ับการประเมิน)
วันที่ .......... เดือน .......................................พ.ศ. .........................
วันที่ .......... เดือน ...........................................พ.ศ. .......................
วันที่ .......... เดือน ........................................พ.ศ. ........................
(๑๑) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
๑) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข...................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธสี ่งเสริมและพัฒนา ..................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(๑๒) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแล้ว (ระบุข้อมูลใน (๕) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
ลายมือชื่อ ........................................................................................ (ผู้ประเมิน)
ลายมือชื่อ ............................................................................................... (ผู้รับการประเมิน)
วันที่ .......... เดือน ...........................................พ.ศ. .........................
วันที่ ........... เดือน .....................................................พ.ศ. .....................
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