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หลักเกณฑการประเมินผลงานสายสนับสนุน
คณะการบริหารและจัดการ

พ.ศ. 2560
-----------------------------

เกณฑการประเมินผล-องคประกอบ คะแนนและผูประเมิน

หมายเหตุ: *อาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศของตณะกรรมการประเมินบุคลากรสายสนับสนุน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ

พิจารณาจากตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ซ่ึงตกลงและเห็นชอบรวมกันระหวางผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชา
โดยอางอิงความสําเร็จของงานตามตัวชี้วัด และ/หรือหลักฐานท่ีบงชี้ผลผลิต และผลลัพธของงานอยางเปน
รูปธรรม การกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายนั้นสามารถกระทําไดหลายวิธี ท้ังนี้ การกําหนดตัวชี้วัดจะตองอิง
กับงานท่ีผูปฏิบัติรับผิดชอบ

องคประกอบ คะแนน ผูประเมิน*
1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ 45 คณะ/หน.ภาค/ประธานหลักสูตร
2) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรของคณะ 20 ประธานคณะกรรมการ/คณะ
3) ผลงานเชิงพฒันา (การพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน) 12 คณะ
4) ความสามารถเชิงสมรรถนะและการมีสวนรวม

4.1) ความสามารถเชิงสมรรถนะ (10)
4.2) การอุทิศเวลาทํางานใหกับคณะ (มาสาย ลาหยุด) (5)
4.3) การมีสวนรวมในกิจกรรมของคณะ (8) 23 คณะ/หน.ภาค/ประธานหลักสูตร

รวม 100
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การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะสามารถกระทําโดยอางอิงขอกําหนด
สมรรถนะและนิยามสมรรถนะตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะสวนบุคคล
(Personal Competency) ของคณะ ซ่ึงประกอบดวย

เกณฑจํานวนวันลา และจํานวนครั้งในการมาทํางานสายในแตละรอบการประเมิน

ใหคณบดีแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน
และพนักงานสถาบัน ทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและ
พนักงานสถาบัน โดยมีองคประกอบ ดังนี้

(1) รองคณบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
(2) รองคณบดี กรรมการ
(3) ผูชวยคณบดี กรรมการ
(4) หัวหนาภาควิชา กรรมการ
(5) ประธานหลักสูตร กรรมการ
(6) ผูอํานวยการสายสนับสนุน กรรมการและเลขานุการ
(7) เจาหนาท่ีงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผูชวยเลขานุการ
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การมอบหมายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรของวิทยาลัย (20%)

(กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ)

ช่ือผูรับมอบ .................................................................. ตําแหนง ........................................................................

ช่ือผูมอบ     .................................................................. ตาํแหนง .........................................................................

งานท่ีไดรับมอบหมาย/

งานท่ีปฏิบัติเพ่ิมเติมหลังจากการมอบหมายงาน

เปาหมาย/

มาตรฐานผลผลิตท่ีตองการ

ผลสัมฤทธิข์องงาน

สําเร็จ/ไมสําเร็จ

หมายเหตุ

คณะกรรมการประจํา – ไมตองแนบคําสั่งมา

(ระบุคําสั่งแตงตั้ง/วันท่ี/ช่ือคณะกรรมการ และ

แนบรายงานประชุม)

คณะกรรมการเฉพาะกิจ – ไมตองแนบคําสั่งมา

(ระบุคําสั่งแตงตั้ง/วันท่ี/ช่ือคณะกรรมการ)

ลงช่ือ........................................................ผูรับมอบ  ลงช่ือ...........................................ผูมอบ  วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ...........



การมอบหมายงาน
ผลงานเชิงพัฒนา (12%)

(การพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน)

ช่ือผูรับมอบ .................................................................. ตําแหนง ........................................................................

ช่ือผูมอบ     .................................................................. ตาํแหนง .........................................................................

งานท่ีไดรับมอบหมาย/

งานท่ีปฏิบัติเพ่ิมเติมหลังจากการมอบหมายงาน

เปาหมาย/

มาตรฐานผลผลิตท่ีตองการ

ผลสัมฤทธิข์องงาน

สําเร็จ/ไมสําเร็จ

หมายเหตุ

ลงช่ือ........................................................ผูรับมอบ  ลงช่ือ...........................................ผูมอบ  วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ...........



การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ (45 คะแนน)

ช่ือ-นามสกุล ผูไดรับการประเมิน ………………………………………………………………….

กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยทําเครื่องหมาย ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

รายการประเมิน
ดีมาก
10

ดี
8

ปานกลาง
6

พอใช
4

ปรับปรุง
2

1. ปริมาณผลงาน
(พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ขอตกลงหรือมาตรฐานของงาน)

2. คุณภาพของผลงาน
(พิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวน  ความสมบูรณ 
และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืน ๆ )

3. ความทันเวลา
(พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลาที่
กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้น )

4. การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
(พิจารณาจากความฟุมเฟอยในการใชทรัพยากรหรือ
ความสัมพันธระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลผลิตของงาน
หรือโครงการ)

5. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
(ความรอบรูในงาน เขาใจเก่ียวกับงานในหนาที่และงาน
ที่เก่ียวของสามารถคิดวิเคราะหเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางสิ่งตางๆที่เก่ียวของกับงาน)

6. การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
(การใหความรวมมือในการทํางาน และการประสานงาน
รวมกับผูอ่ืน)

7. การพัฒนาการทํางาน 
(การเสนอความคิด หาวิธีการทํางานใหม ๆ ใหดีข้ึน 
และสามารถนําไปปฏิบัติได)

8. การติดตาม/การรายงาน 
(การติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย และการรายงาน
ขอมูล/งานที่เก่ียวของใหผูบังคับบัญชาทราบ)

9. การใชเวลาทํางาน
(การตรงตอเวลา การลาหยุด/ขาดงาน การใชเวลาใหเปน
ประโยชนแกงาน)

รวม

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  = ผลรวมของคะแนนท่ีได = …………………………… คะแนน
2



การประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (10 คะแนน)

ช่ือ-นามสกุล ผูไดรับการประเมิน ………………………………………………………………….

กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยทําเครื่องหมาย ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

รายการประเมิน
ดีมาก

5
ดี
4

ปานกลาง
3

พอใช
2

ปรับปรุง
1

1. การวางแผนและการจัดระบบงาน
(ความมีวิสัยทัศนความสามารถในการคาดการณ 
กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม)

2. ความรับผิดชอบ 
(การปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ
มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวง และยอมรับผลที่เกิดจาการ
ทํางาน)

3. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงาน /
ขาราชการ 
(การปฏิบัติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณและมนุษย
สัมพันธ การใหเกียรติ มีสัมมาคารวะตอผูบังคับบัญชา/
ผูอ่ืน)

4. ความอุตสาหะ
(ความขยันหมั่นเพียรตั้งใจที่จะทํางานใหสําเร็จ โดยไม
ยอทอตออุปสรรคและปญหา )

5. การรักษาวินัย
(การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของหนวยงาน 
และประพฤติตน เปนตั วอย า งที่ ดี ในการเคารพ
กฎระเบียบตาง ๆ)

รวม

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  = ผลรวมของคะแนนท่ีได = …………………………… คะแนน
2.5



ตารางสรปุคะแนนประเมนิการปฏบิตังิานสายสนับสนุน คณะการบรหิารและจัดการ

е ҖѠъѨѷ 1 2 3 4.1 4.2 4.3

รายการ

ประเมนิ

งานตาม

ў ь ҖѥъѨѷ

งานตาม

ยทุธศาสตร์

งานเชงิ

พัฒนา

ความสามาร

ถ เวลาทํางาน

การมสีว่น

รว่ม

คะแนนเต็ม 45 20 12 10 5 8 100.00

1 40 20 10 10 5 8 94.00

2 42 18 12 5 4 5 88.00

3 42 18 12 5 5 5 90.00

4 42 15 10 10 4 5 90.00

5 40 19 10 8 5 8 95.00

6 40 16 10 8 5 8 93.00

7 40 14 10 8 3 8 90.00

8 42 15 12 5 5 5 92.00

9 42 18 10 5 4 5 93.00

10 40 17 10 8 4 8 97.00

11 42 16 10 5 5 5 94.00

ѯмј Ѩѷѕ 41.09 16.91 10.55 7.00 4.45 6.36 86.36


