
เกณฑ์การประเมินผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 7 

(พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน) 

 

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

คะแนนเต็ม  100 คะแนน  ประกอบด้วย 

 องค์ประกอบที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน   คิดเป็น  40 คะแนน  มาจาก 

1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 คะแนน 
1.2 จ านวนวันมาสาย   5 คะแนน 
1.3 การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 20 คะแนน 
1.4 งานเชิงพัฒนา  5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  ผลการประเมินคณะฯ ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน คิดเป็น 40 คะแนน จาก   

    2.1  คะแนนจากผลการประเมิน EdPEX ระดับคณะฯ  15 คะแนน 
    2.2  ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง  25 คะแนน 
 
 องค์ประกอบที่ 3  สมรรถนะ  คิดเป็น   20 คะแนน 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบท่ี 1    ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนร้อยละ 40  ประเมินจากภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่
และงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  (พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย) ดังนี้ 

1.1 ความพงึพอใจของผู้รับบริการ ( 10 คะแนน ) 
เกณฑ์การประเมิน 

  ระดับ 1  ต ่ากว่า 3.50  เท่ากับ  ร้อยละ 2 
  ระดับ 2  มากกว่าหรือเท่ากับ 3.70  เท่ากับ ร้อยละ 4 
  ระดับ 3  มากกว่าหรือเท่ากับ 3.90  เท่ากับ ร้อยละ 6 
  ระดับ 4  มากกว่าหรือเท่ากับ 4.10  เท่ากับ ร้อยละ 8 
  ระดับ 5  มากกว่าหรือเท่ากับ 4.30  เท่ากับ ร้อยละ 10 

1.2 จ านวนที่มาปฏิบัติงานหลัง 8.30 น และกลับก่อน 17.00 น (5 คะแนน) 
แนวปฏิบัติ  ให้บุคลากรสแกนลายนิ้วมือผ่านเครื องสแกนลายนิ้วมือที ประตูฝั่งตะวันออก  ทุกวัน

ทั้งเวลามาและเวลากลับ และหากบุคลากรลืมสแกนลายนิ้วมือให้ถือว่ามาสายและกลับก่อนเวลา ทั้งนี้ให้ถือ
ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน  2562 เป็นต้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน  พิจารณาจาก จ่านวนครั้งที มาปฏิบัติงานหลัง 8.30 น. (คิดเป็น 0.5) และ 
จ่านวนครั้งที กลับก่อนเวลา 17.00 น. (คิดเป็น 0.5) 

จ านวนวันมาสาย ลากิจ ลาป่วย 
(วันต่อปี) 

คะแนน 

ไม่เกิน 15 5.00 
20 4.50 
25 4.00 
30 3.50 
35 3.00 
40 2.50 
45 2.00 
50 1.50 

55 ครั้งข้ึนไป 1.00 
   

 

 

 

 

 

 



1.3 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย (20 คะแนน) ต้องผ่านตามระดับ ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

     ระดับ 1   มีแผนปฏิบัติงานตามที ได้รับมอบหมายโดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี เท่ากับ  
                       ร้อยละ 14 

ระดับ 2   มีการก่าหนดตัวชี้วัดในแผนร่วมกับทีมผู้บริหาร เท่ากับ ร้อยละ 16 
ระดับที  3  มีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจเป็นรายบุคคลและเผยแพร่   
              เท่ากับ ร้อยละ 18 
ระดับที  4  มีการสรุปผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน มีข้อเสนอแนะเพื อเป็นแนว 
              ทางการพัฒนางานที ได้รับมอบหมาย และมีผลงานตามที ผู้บริหารก่าหนด  
              เท่ากับ ร้อยละ 20 

     ระดับที  5  ผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบรรลุตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ 
                   ตัวชีว้ัดตามระดับ 2  และมีผลงานตามที ผู้บริหารก่าหนด เท่ากับ ร้อยละ 25 

1.4 งานเชิงพัฒนา  (5  คะแนน)  

ประเภทงานเชิงพัฒนา 
1.3.1 ระบบสารสนเทศ 

 
1.3.2 คู่มือปฏิบัติงาน บทวิเคราะห์/

สังเคราะห์ 
1.3.3  งานวิจัยสถาบัน 

วิธีการประเมิน วิธีการประเมิน วิธีการประเมิน 
ระดับ 1  มีการขออนุญาตจากคณบดี
โดยเสนอเอกสารที เกี ยวข้องผ่าน
ผู้บริหารตามล่าดับ เท่ากับ ร้อยละ 1  

ระดับ 1  มีการเสนอขออนุญาตต่อ
คณะกรรมการประจ่าคณะฯ  เท่ากับ          
ร้อยละ 1 

ระดับ 1  มีการเสนอขอรับทุนวิจัย
ต่อคณะกรรมการประจ่าคณะฯ  
เท่ากับ ร้อยละ 1 

ระดับ  2  มีการรายงาน
ความก้าวหน้าของงานเชิงพัฒนาผ่าน
ผู้บริหาร (งานอยู่ระหว่างการ
ด่าเนินการ)  เท่ากับ ร้อยละ 2 

ระดับ 2 มีการรายงานความก้าวหน้า
พร้อมเนื้อหาบทที  1-2 เท่ากับ           
ร้อยละ 2 

ระดับ 2 มีการรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมเนื้อหาบทที   
1-2 เท่ากับ ร้อยละ 2 

ระดับ 3  มีการเสนอชิ้นงานที ส่าเร็จ
ต่อคณบดีผ่านการรับรองจากผู้บริหาร
ที เกี ยวข้อง เท่ากับ ร้อยละ  3 

ระดับ 3 มีการรายงานความก้าวหน้า
พร้อมเนื้อหาบทที  3 เท่ากับ ร้อยละ 3 

ระดับ 3 มีการรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมเนื้อหาบทที  3 
เท่ากับ ร้อยละ 3 

ระดับ 4  มีหลักฐานการเผยแพร่ หรือ
การน่าไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ ร้อยละ 
4 

ระดับ 4  มีการรายงานความก้าวหน้า
พร้อมเนื้อหาบทที  4-5 เท่ากับ         
ร้อยละ 4 

ระดับ 4  มีการรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมเนื้อหาบทที   
4-5 เท่ากับ ร้อยละ 4 

ระดับ 5  มีการประเมินผลการ
น่าไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ ร้อยละ 5 
 

ระดับ 5  มีคู่มือปฏิบัติงาน/ บท
วิเคราะห์/สังเคราะห์ฉบับสมบูรณ์  
หรือมีหลักฐานการเผยแพร่เท่ากับ  
ร้อยละ 5 

ระดับ 5  มีรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์หรือ มีหลักฐานการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือการน่า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 
ร้อยละ 5 

หมายเหตุ   ไม่นับรวมผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนปีท่ีประเมิน 



องค์ประกอบท่ี 2  ผลการประเมินคณะฯ ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  (ร้อยละ 40)  
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 
 2.1  คะแนนจากผลการประเมิน EdPEX ระดับคณะฯ  (15 คะแนน) ค านวณ โดยเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ จากคะแนนที่มหาวิทยาลัยแจ้งมายังคณะฯ 
 2.2  ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง (25 คะแนน)  (รายละเอียดงานตามที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมาย ในหมวดที่ 1-6 และ หมวดผลลัพธ์) 
  วิธีการประเมิน 
    ระดับ 1  มีการแสดงขั้นตอนการด่า เนินงานตามค่ารับรองที ได้ รับมอบหมาย                           
(ตามกระบวนการ PDCA)  เท่ากับ ร้อยละ 5 

ระดับที  2  มีการรายงานข้อมูลการด่าเนินงานตามค่ารับรองที ได้รับมอบหมายภายใน
ระยะเวลาที ก่าหนด (วันที  30 พฤศจิกายน 2562  28 กุมภาพันธ์  2563  และ 15 พฤษภาคม  2563) (เป็น 
file word)  เท่ากับ ร้อยละ 10 

ระดับที  3  มีการสรุปผลการด่าเนินงานและการเสนอแนวทางเพื อแก้ไขหรือปรับปรุงการ                     
ด่าเนินงานตามตัวชี้วัดในค่ารับรองที ได้รับมอบหมาย ภายในระยะเวลาที ก่าหนด (วันที  30 พฤศจิกายน 2562  
28 กุมภาพันธ์  2563  และ 15 พฤษภาคม  2563)  (เป็น file word)  เท่ากับ ร้อยละ 15 

ระดับที  4  มีการจัดส่งหลักฐานประกอบการรายงานผลการด่าเนินงานตามค่ารับรองที ได้รับ
มอบหมายภายในระยะเวลาที ก่าหนด (วันที  30 พฤศจิกายน 2562  28 กุมภาพันธ์  2563  และ 15 
พฤษภาคม  2563)   (เป็น file pdf)  เท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับที  5  มีการน่าส่งผลการวิเคราะห์การด่าเนินงานโดยเปรียบเทียบผลการด่าเนินงานจาก
ปีที ผ่านมา ตามค่ารับรองที ได้รับมอบหมายมายังหัวหน้าส่านักงานคณะฯ ภายในระยะเวลาที ก่าหนด (15 
พฤษภาคม  2563)  (เป็น file word) เท่ากับ ร้อยละ 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบท่ี 2  ผลการประเมินคณะฯ ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  (40 คะแนน)  

 (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย) 

   2.1  ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง (ร้อยละ 40) 

  วิธีการประเมิน 

                 ระดับ 1  มีการแสดงขั้นตอนการด่าเนินงานตามค่ารับรองที ได้รับมอบหมาย                           
ตามกระบวนการ PDCA)  เท่ากับ ร้อยละ 10 

   ระดับที  2  มีการรายงานข้อมูลการด่าเนินงานตามค่ารับรองที ได้รับมอบหมายภายใน
ระยะเวลาที ก่าหนด (วันที  30 พฤศจิกายน 2562  28 กุมภาพันธ์  2563  และ 15 พฤษภาคม  2563) (เป็น 
file word)  เท่ากับ ร้อยละ 15 

   ระดับที  3  มีการสรุปผลการด่าเนินงานและการเสนอแนวทางเพื อแก้ไขหรือปรับปรุงการ                     
ด่าเนินงานตามตัวชี้วัดในค่ารับรองที ได้รับมอบหมาย ภายในระยะเวลาที ก่าหนด (วันที  30 พฤศจิกายน 2562  
28 กุมภาพันธ์  2563  และ 15 พฤษภาคม  2563)  (เป็น file word)  เท่ากับ ร้อยละ 20 

     ระดับที  4  มีการจัดส่งหลักฐานประกอบการรายงานผลการด่าเนินงานตามค่ารับรองที 
ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที ก่าหนด (วันที  30 พฤศจิกายน 2562  28 กุมภาพันธ์  2563  และ   15 
พฤษภาคม  2563)   (เป็น file pdf)  เท่ากับ ร้อยละ 30 

      ระดับที  5  มีการน่าส่งผลการวิเคราะห์การด่าเนินงานโดยเปรียบเทียบผลการด่าเนินงาน
จากปีที ผ่านมา ตามค่ารับรองที ได้รับมอบหมายมายังหัวหน้าส่านักงานคณะฯ ภายในระยะเวลาที ก่าหนด (15 
พฤษภาคม  2563)  (เป็น file word) เท่ากับ ร้อยละ 40 
 


