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เกณฑ์การประเมินผูป้ฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 7 

(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน) 

 

สรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย) 

คะแนนเต็ม  100 คะแนน  ประกอบด้วย 

 องค์ประกอบที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน   คิดเป็น  80 คะแนน  มาจาก 

1.1 คุณภาพของงาน  75 คะแนน 

1.2 ผลงานวิชาการ 5 คะแนน 

    

 องค์ประกอบที่ 3  สมรรถนะ  คิดเป็น   20 คะแนน 

3.1 สมรรถนะประเมินโดยกรรมการ 5 คะแนน 

    3.2 สมรรถนะตามที่คณะฯ ก าหนด  15 คะแนน  

 

องค์ประกอบที่ 1    ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนร้อยละ 80  ประเมินจากภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่และงานอื่น ๆ 

(ถ้ามี)  (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย) ดังนี้ 

 การประเมินผลสัมฤทธิข์องงาน 

 พิจารณาจากตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละงาน และหัวหน้าส านักงาน  โดยอ้างอิงความส าเร็จของงานตามตัวชี้วัด และ/หรือ

หลักฐานที่บ่งชี้ผลผลิต และผลลัพธิ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม การก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายนั้นจะต้องอ้างอิงงานที่

ผู้ปฏิบัติรับผิดชอบ 

เกณฑ ์ คะแนน รายละเอียด 
1.คุณภาพงาน 75 1.1 ประเมินจาก   KPI รายบุคคล  
การคิดคะแนน คิดเทียบบัญญตัิไตรยางค ์ 1.2  ผู้บริหารประเมิน 75 คะแนน แบง่เป็น 

     1.2.1  คณบดี ประเมิน 35 คะแนน 
     1.2.2  รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ประเมิน 20 คะแนน 
     1.2.3  หัวหน้าส านักงาน  ประเมิน20 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
งานตามภารกิจ ประเมนิจากกรรมการประเมิน แบ่งเปน็  
1) ปริมาณ 5 คะแนน  2) ความถูกต้อง 5 คะแนน  และ  
3) ทันเวลา 5 คะแนน 
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เกณฑ ์ คะแนน รายละเอียด 
ปริมาณ มีเกณฑ์ดังนี ้
      ระดับ 5  เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
      ระดับ 0  ไม่เปน็ไปตามเปา้หมายที่ก าหนด 
ความถูกต้อง  มีเกณฑ์ดังนี ้
      ระดับ 5   เอกสารสมบูรณห์รืองานไม่มีข้อผิดพลาด 
      ระดับ 4   เอกสารสมบูรณห์รืองานมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 
      ระดับ 3   เอกสารหรืองานมีข้อผิดพลาดในระดบัที่ยอมรับได้ 
      ระดับ 2   เอกสารหรืองานมีข้อผิดพลาดสงูกว่าระดบัที่ยอมรับได้ 
      ระดับ 1   เอกสารหรืองานมีข้อผิดพลาดสงูกว่าระดบัที่ยอมรับได้และ
ส่งผลกระทบต่องาน 
ความทันเวลา  มีเกณฑ์ดังนี ้
      ระดับ 5   ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้เร็วกว่าก าหนด 
      ระดับ 4   ปฏิบัติหน้าทีไ่ดท้ันตามก าหนดเวลา 
      ระดับ 3   ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาโดยมีเหตุผลที่
ยอมรับได ้
      ระดับ 2   ปฏิบัติหน้าทีไ่ม่เป็นไปตามก าหนด 
      ระดับ 1   ปฏิบัติหน้าทีไ่ม่เป็นไปตามก าหนดและส่งผลกระทบต่องาน 

2. ผลงานวิชาการ 5 พิจารณาจากเกณฑ์ประเภทผลงานวชิาการ 
2.1.1 คู่มือปฏิบัติงาน บท

วิเคราะห์/สังเคราะห ์
2.1.2  งานวิจัยสถาบัน 

วิธีการประเมิน วิธีการประเมิน 
ระดับ 1  มีการเสนอขออนุญาตต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
เท่ากับ ร้อยละ 1 

ระดับ 1  มีการเสนอขอรับทุน
วิจัยต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ  เท่ากับ ร้อยละ 1 

ระดับ 2 มีการรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมเนื้อหาบทที่ 1-
2 เท่ากับ ร้อยละ 2 

ระดับ 2 มีการรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมเนื้อหาบทที่  
1-2 เท่ากับ ร้อยละ 2 

ระดับ 3 มีการรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมเนื้อหาบทที่ 3 
เท่ากับ ร้อยละ 3 

ระดับ 3 มีการรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมเนื้อหาบทที่ 
3 เท่ากับ ร้อยละ 3 

ระดับ 4  มีการรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมเนื้อหาบทที่ 4-
5 เท่ากับ         ร้อยละ 4 

ระดับ 4  มีการรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมเนื้อหาบทที่  
4-5 เท่ากับ ร้อยละ 4 

ระดับ 5  มีคู่มือปฏิบัติงาน/ บท
วิเคราะห์/สังเคราะห์ฉบับสมบูรณ์  

ระดับ 5  มีรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์หรือ มีหลักฐานการ
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เกณฑ ์ คะแนน รายละเอียด 

หรือมีหลักฐานการเผยแพร่เท่ากับ  
ร้อยละ 5 

เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 
ร้อยละ 5 

หมายเหตุ   ไม่นับรวมผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนปีที่ประเมิน 
 
 

 

องค์ประกอบที่  3 สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 

3.1 สมรรถนะประเมินโดยกรรมการ 5 คะแนน 

 3.2 สมรรถนะตามที่คณะฯ ก าหนด  15 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.2 สมรรถนะที่คณะฯ ก าหนด (15 คะแนน) 

ค่านิยม ความหมาย พฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์

พฤติกรรมที่
แสดงออก 

การให้คะแนน คะแนน
เต็ม 

มุ่งเน้นผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 
(Student and 
Customer 
Focus) 
 

ใส่ใจ และเข้า
ใจความต้องการ
ความคาดหวังของ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน/ผู้รับบริการทัง้
ในปัจจุบนั อนาคต 
และมุ่งมั่นพฒันา                     
การปฏิบัติงานทุก
พันธกิจสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและ
ความคาดหวัง 

1. รับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ของ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน/ผู้รับบริการและ
น ามาใช้ในการ
ปรับปรุง พฒันา
หลักสูตร การบริการ 
กระบวนการ เพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการ และความ
คาดหวัง     

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

น าคะแนนทีไ่ด้จากข้อ 1 
และ 2 มารวมกันแล้วหา
ค่าเฉลี่ย และคิดเทียบ
บัญญัติไตรยางค์  

3 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ
รายบุคคล 
 

1 .คะแนนประเมินความ
พึงพอใจรายบุคคล  
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องประเมิน
จากผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2.1 กลุ่มให้บริการนิสิต   
ประกอบด้วย งานบริการ
การศึกษา  งานพัฒนานิสิต 

 

ค่านิยม คะแนน 
มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ (Student and Customer 
Focus) 

3 

มุ่งเน้นนวัตกรรม  (Innovation Focus) 3 
มุ่งเน้นความส าเร็จ (Focus on Success) 3 
สร้างประโยชนใ์ห้สังคม (Societal Contribution) 3 
จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency) 3 
รวม 15 
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ค่านิยม ความหมาย พฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์

พฤติกรรมที่
แสดงออก 

การให้คะแนน คะแนน
เต็ม 

2. ให้บริการที่มี
คุณภาพ เหนือความ
คาดหมาย เพื่อให้
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน/ 
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจ และผูกพัน
กับมหาวิทยาลัย 
 

งานบริการระบบ
สารสนเทศประเมินจาก 
อาจารย์ 1  คะแนน   
เพื่อนร่วมงาน  1 คะแนน 
และนิสติ  3 คะแนน  
2.2 กลุ่มให้บริการอาจารย์
และเจ้าหน้าที่  
ประกอบด้วย งาน
นอกเหนือจาก ข้อ 2.1 
ประเมินจาก อาจารย์ 2.5 
คะแนน และเพื่อนร่วมงาน  
2.5 คะแนน  

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
ให้บริการใน
ภาพรวมส านักงาน 
 

2. คะแนนประเมินความพึง
พอใจส านักงานคณะฯ 
 

มุ่งเน้นนวัตกรรม 
(Innovation 
Focus) 
 

การเปลี่ยนแปลง 
สร้างสรรค์   สิ่ง
ใหม่ ๆ เพื่อ
ปรับปรุง หลักสูตร 
การบริการ 
กระบวนการ และ              
การปฏิบัติการ 
หรือประสิทธิผล
ขององค์กร เพื่อ
สร้างมูลคา่ใหม่แก่
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน/ผู้รับบริการ/
องค์กร หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม                  
เชิงพาณชิย์ สังคม  
 

1. มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ แสวงหา
แนวคิด วิธีการใหม่ 
หรือเทคโนโลยีเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
การบริการ 
กระบวนการ การ
ปฏิบัติการ หรือ
ประสิทธผิลของ
องค์กร  เพื่อให้ได้
ผลลัพธท์ี่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน/ผู้รับบริการ/
องค์กร หรือ การต่อ
ยอดงานวิจัย/งาน

งานพฒันา
นวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
(แบบฟอร์ม  
ขั้นตอนการท างาน  
การน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน) 
นวัตกรรม  
(Innovation) 
หมายถึง การน าสิ่ง
ใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด หรือ 
สิ่งประดษิฐ์ใหม่ ๆ 
ที่ยังไม่เคยมีใช้มา
ก่อน หรือเป็นการ
พัฒนาดัดแปลง

ผลงาน 3  ชิน้ = 3 คะแนน 
ผลงาน 2  ชิน้ = 2 คะแนน 
ผลงาน 1  ชิน้ = 1 คะแนน 
 
หลักฐาน   
  1. วิธีการหรือเทคโนโลย ี
  2. หลักฐานการน าไปใช้ 
*ผลงานที่ท ามาก่อนเกณฑ์
การประเมินสามารถนบัได้
ในปีการศึกษา 2564 

3 
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ค่านิยม ความหมาย พฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์

พฤติกรรมที่
แสดงออก 

การให้คะแนน คะแนน
เต็ม 

สร้างสรรค์ ให้เกิด
นวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มเชิง
พาณิชย์ สังคม  
2. มีจิตนวัตกรรม 
(Innovative Minds) 
ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ท า
สิ่งใหม่ๆ แก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ มอง
วิกฤติเป็นโอกาสแบบ 
Growth Mindset 
 

จากของเดิมที่มีอยู่
แล้วให้ทันสมัย 
และไดผ้ลดีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลสงู
กว่าเดิม ทั้งยังชว่ย
ประหยัด เวลาและ
แรงงานได้ด้วย 
 

มุ่งเน้น
ความส าเร็จ 
(Focus on 
Success) 

การมุ่งเน้นอนาคต 
และการด าเนนิงาน
เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ หรือ
เป้าหมายของ
องค์กร                      
เกิดความส าเร็จใน
ระยะยาว 

1. ร่วมแรงร่วมใจใน
การปฏิบัติงานเพื่อ
การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 
2. เข้าใจปัจจัย
ขับเคลื่อนพันธกิจ
องค์กรทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว 
3. ความมุ่งมั่นต่อ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน/ผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญในระยะยาว  

การเข้าร่วมประชุม
บุคลากร /ประชุม
ส านักงานคณะฯ/ 
ร่วมกิจกรรม 
โครงการคณะฯ 

- ร้อยละของจ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรมจากการจัดการ
ประชุมบุคลากร ประชุม
ส านักงานคณะฯ  กิจกรรม/
โครงการคณะฯ ทั้งหมด
ร้อยละ 90 คิดเป็น  1   
คะแนน 
 

3 

จ านวนการเป็น
คณะกรรมการ/
คณะท างาน ใน
ระดับคณะฯ (ไม่
รวมคณะกรรมการ
โครงการพัฒนา
นิสิต) 

- จ านวนการเป็นชุด
คณะกรรมการ คิดเป็น 0.5 
คะแนนต่อชุด
คณะกรรมการ 
 
หลักฐาน   
 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
 

การอบรมพัฒนา
ตนเองตามที่คณะฯ 
ก าหนด 
 
 

มีการด าเนินงาน  = 1 
ไม่มีการด าเนนิงาน  = 0 
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ค่านิยม ความหมาย พฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์

พฤติกรรมที่
แสดงออก 

การให้คะแนน คะแนน
เต็ม 

สร้างประโยชนใ์ห้
สังคม (Societal 
Contribution) 

ค านึงถึงความ
ผาสุก และ
ผลประโยชน์ของ
สังคม รวมทั้ง
สนับสนนุ และ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนที่ส าคัญ
ของมหาวิทยาลัย  

1. มีจิตสาธารณะ/
จิตส านึกสาธารณะ   
(Public 
Consciousness) 
2. ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย 
กฎระเบียบ และการ
รับรองคุณภาพ ด้าน
หลักสูตร บริการ 
และการปฏิบตัิการ 
โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสงัคม 
สิ่งแวดล้อม ทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม   
3. การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าลด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ตามหลัก 
5 R Reduce: การ
ลดการใช้ Reuse: 
การใช้ซ้ า 
Recycle: การน า
กลับมา  ใช้ใหม่ 
Refuse: การปฏิเสธ
การใช้ และ 
Rethink: การคิด
ใหม่  
4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสังคม/ 
การพัฒนาชุมชน
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 
 

การมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ที่พัฒนาชุมชน 
สังคม 
แสดงหลักฐานการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
ภาพถ่าย 

จ านวน 1 กิจกรรม/
โครงการ = 0.5  คะแนน 

3 

การเป็น
คณะกรรมการ
ภายนอกคณะฯ  

จ านวน 1 ค าสั่ง   =  1  
คะแนน 

การรายงาน
สุขภาพประจ าวัน
อย่างน้อยร้อยละ 
80 

มี = 0.5 
ไม่มี = 0 
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ค่านิยม ความหมาย พฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์

พฤติกรรมที่
แสดงออก 

การให้คะแนน คะแนน
เต็ม 

จริยธรรมและ
ความโปร่งใส 
(Ethics and 
Transparency) 

ประพฤติปฏิบตัิ
อย่างมีจริยธรรม 
สื่อสารอย่าง
เปิดเผย 
ตรงไปตรงมา 
ต่อเนื่อง แบ่งปัน
ข้อมูลที่ชัดเจน 
ถูกต้อง 

1. ประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและ
จริยธรรมของ
มหาวิทยาลยั 
2. สื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตรงไปตรงมา เปิด
กว้าง  
3. เปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา 
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้ตามกฎหมาย 
ตรวจสอบได ้

จ านวนคร้ังที่มา
ปฏิบัติงานหลัง 
8.30 น และกลับ
ก่อน 17.00 น. 
(จรรยาบรรณต่อ
การปฏิบัติงาน ข้อ 
15 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติ  ให้บุคลากร
สแกนลายนิ้วมือผา่นเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือที่ประตูฝั่ง
ตะวันออก  ทุกวันทั้งเวลา
มาและเวลากลับ และหาก
บุคลากรลืมสแกน
ลายนิว้มือให้ถือว่ามาสาย  

ในช่วงสถานการณ์ 
COVID -19 ที่จะต้อง WFH 
จะพิจารณาจากร้อยละการ
เข้าร่วมประชุมส านักงาน
ทุกเช้าก่อนปฏิบัตงิาน 
เกณฑ์การให้คะแนน  
พิจารณาจาก จ านวนคร้ัง
ที่มาปฏบิัติงานหลัง 8.30 
น. (คิดเป็น 0.5) และกลบั
ก่อน 17.00 (คิดเป็น 0.5)  

จ านวนครั้ง
ที่มาสายและ
กลับก่อน 
 (คร้ังต่อปี) 

คะแนน 

ไม่เกิน 5 ครั้ง 3.00 
6 - 15 ครั้ง 2.50 
16 - 25  คร้ัง 2.00 
26 - 35  คร้ัง 1.50 
36 – 45 คร้ัง 1.00 
46 ครั้งขึ้นไป 0.00  

3 

 

 

 


