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ค าน า 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พัฒนาระบบบริหารงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือ
มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการปฏิบัติงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น  กระบวนการบริหารการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรจะต้องมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่จะมี
ส่วนช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนมีทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและ
เป้าหมายของทางมหาวิทยาลัย 

ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานสายวิชาการ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของคณะที่ก าหนดไว้   จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงครั้งนี้จะพิจารณาน าระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ (หรือ Performance Based) ของแต่ละบุคคลมาประยุกต์ใช้ใน
การก าหนดตัวชี้วัดและน้ าหนักความส าคัญ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการก าหนดข้อตกลงก่อนประเมิน ระหว่างผู้
ประเมินกับผู้ถูกประเมิน 

เพ่ือให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปอย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ คณะได้จัดท าร่างคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของคณะ ทั้งนี้ เ พ่ือให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรของคณะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมตามหลักการบริหารราชการที่ดีต่อไป 
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บทท่ี 1 
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคล 
ของขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
เลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบใหม  ซึ่ง ก.พ.อ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต่ าให้สภาสถาบันอุดมศึกษา  ใช้เป็นแนวทางใน
การออกข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา ตั้งแตร่อบวันที ่1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554  เป็นตนไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการในคณะ ให้สอดคล้องกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management, PM)  ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของคณะที่ก าหนดไว้ 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

1. การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงาน และของบุคลากร 
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

2. การที่บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานเต็มสมรรถนะของตนเอง จะท าให้ได้ประโยชน์โดยตรง
ด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ 

1.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือใช้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือให้เป้าหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากร และหน่วยงาน ไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. เพ่ือความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ในการก าหนดเป้าหมายใน

การปฏิบัติงานร่วมกัน 
5. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
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1.2 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

โดยทั่วไป ขั้นตอนของการปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
บุคลากรนั้นๆ ควรต้องทราบภารกิจของงานแต่ละงานที่ตนต้องรับผิดชอบให้

ชัดเจนตามเป้าหมาย รวมทั้งตัวชี้วัดต่างๆ และเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวชี้วัด 
พร้อมทั้งท าข้อตกลงกับผู้ประเมินซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน 

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงาน 
หลังจากท าข้อตกลงในเรื่องแผนงาน/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด และแนวทาง

ปฏิบัติงานแล้วบุคลากรนั้น ก็ควรปฏิบัติงานตามที่ระบุ เพื่อให้บรรลุทุกเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ตกลงไว้ 

ขั้นที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมินซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานได้ทราบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ท าให้

น าไปสู่การมอบหมายงานที่ตรงกับสมรรถนะของบุคลากรนั้นๆ และยังสามารถใช้ใน
การพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นๆ ได้ด้วย 

ขั้นที่ 4 การทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือทบทวนว่าเกิดปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงการ
ท างานร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงานนั้นๆ
ประสบความส าเร็จ และบรรลุสู่เป้าหมายร่วมกัน 
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บทท่ี 2 
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและกรอบแนวคิด 

2.1 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

2.1.1 ผู้ประเมิน  

หมายถึง บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นๆ ซึ่งการ
ประเมินอาจแบ่งได้ดังนี ้

 การประเมินตนเอง หมายถึง บุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

 การประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานที่บุคลากรนั้นสังกัดอยู่
เป็นผู้ประเมิน 

2.1.2 ผู้รับการประเมิน 

หมายถึง บุคลากรที่สังกัดอยู่ในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่ ง
สามารถจ าแนกได้เป็น 3 สาย ดังนี้ 

สายที่ 1 สายงานวิชาการ หมายถึงบุคลากรที่ท าหน้าที่การสอนทุกประเภท เช่น อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

สายที่ 2 สายงานบริหาร หมายถึงบุคลากรที่ท าหน้าที่บริหารงานในหน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็น 
2 ประเภท คือ 

 สายบริหารที่มีวาระด ารงต าแหน่ง เช่น หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี 
คณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี 

 สายบริหารที่ไม่มีวาระด ารงต าแหน่ง เช่น หัวหน้าส านักงาน 
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

สายที่ 3 สายงานสนับสนุน หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในส านักงานคณะ/สถาบัน/
ส านัก/กอง หรือเทียบเท่า เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบุคลากร 
นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น 
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2.2 องค์ประกอบการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรสายการสอนแบบ Performance 
Based 

ระบบการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรสายการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในรูปแบบ 
Performance based ที่น าเสนอนี้  เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 
องค์ประกอบหลัก (ตามรูปแบบเดิม) คือ 

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน   คะแนนความส าคัญ 70%  
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  คะแนนความส าคัญ 30% 

อย่างไรก็ตาม การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรสายผู้สอน ที่มี
คะแนนความส าคัญรวม 70% นั้น    ยังสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

1. การประเมินตามภาระงาน (หรือเชิงปริมาณ) คะแนนความส าคัญ 30% 
2. การประเมินตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (หรือเชิงคุณภาพ) คะแนนความส าคัญ 40% 

ซึ่งรูปแบบของหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะ
สามารถแสดงให้เห็นดังแผนภาพในรูปที่ 2.1 
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30 %
ประเมินตามภาระงาน (เชิงปริมาณ)

40 %
ประเมินตามผลการปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ)

70 %
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ครึ่งป แรก 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม
ครึ่งป หลัง 1 เมษายน – 30 กันยายน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ

30 %
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

1. รักองค์กรและหน้าท่ี
2. พัฒนาตนเอง
3. ความเป็นมืออาชีพ
4. ท างานเป็นทีม
5. ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์
6. จิตสาธารณะ

1. 
งา

นส
อน

2. 
งา

นวิ
จัย

/น
วัต

กร
รม

3. 
งา

นบ
ริก

าร
วิช

าก
าร

4. 
งา

นท
 านุ

บ า
รุง

/
5. 

งา
นพั

 
นา

 น
ศ.

/
6.ง

าน
บริ

หา
ร

ใช้วิธีการคิดภาระงานตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์
ภาระงานข้ันต่ าของคณาจารย์ประจ า 
พ.ศ. 2552

1. สอน >18 ภาระงาน
2. วิจัย >3.5 ภาระงาน
3. บริการวิชาการ >3.5 ภาระงาน
4. ท านุบ ารุง/ 5. พัฒนานักศึกษา/ 
6. งานบริหาร >3.5 ภาระงาน

(คณาจารย์ประจ าต้องมีภาระงาน
 >35 ภาระงาน/สัปดาห์)

1. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 20)
2. พอใช้ (ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์20-34)
3. ดี (เป็นไปตามเกณฑ์ 35-49)
4. ดีมาก (เกินเกณฑ์ 50-69)
5. ดีเด่น (เกิน 2 เท่าของเกณฑ์ >70)

1. ต้องปรับปรุง (ภาระงานสอน <18)
2. พอใช้ (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.)
3. ดี (เป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.)
4. ดีมาก (มีต าราหรือส่ือการสอน)
5. ดีเด่น (พัฒนารูปแบบการสอน)

1. ต้องปรับปรุง (ไม่มีงานวิจัย)
2. พอใช้ (ไม่มีผลสัมฤทธิ)์
3. ดี (เป็นไปตามแผนงานวิจัย)
4. ดีมาก (ตีพิมพ์, ถ่ายทอด)
5. ดีเด่น (ตีพิมพ์ Inter)  

1. ต้องปรับปรุง (ไม่มีงานบริการ)
2. พอใช้ (ระดับภาควิชา)
3. ดี (ระดับคณะ)
4. ดีมาก (ระดับมหาวิทยาลัย)
5. ดีเด่น (ระดับประเทศ/นานาชาต)ิ  

1. ต้องปรับปรุง (ไม่มีงานเลย)
2. พอใช้ (มีงานเล็กๆ น้อยๆ)
3. ดี (งานระดับภาควิชา)
4. ดีมาก (งานระดับคณะ)
5. ดีเด่น (งานระดับมหาวิทยาลัย)  

ค่าถ่วงน้ าหนักการประเมินผลงาน
- งานหลัก  20 %
- งานรอง   10 %
- งานท่ัวไป   5 %, 5 %  

รูปที่ 2.1  แสดงแผนภาพหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะวิศวกวรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 
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2.3 การจัดสรรเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนรายบุคคล 

การจัดสรรเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนรายบุคลของข้อราชการภายคณะวิศวกรรมศาสตร์  จะด าเนินการ
จัดสรรทั้งคณะพร้อมกัน  โดยน าเอาผลการประของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าภาควิชา หรือ 
ผู้อ านวยการศูนย์)  มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมินของบุคลากรทั้งคณะร่วมกัน เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรทั้งคณะ โดยจะแยกพิจารณาตามสายงาน เช่น บริหาร วิชาการ และ ทั่วไป ซึ่งการ
เปรียบเทยีบการท างานของบุคลากรแต่ละกลุ่มจะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้... 

1. น าผลประเมินจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น มาจัดท าคะแนนมาตรฐาน T-Score เพ่ือใช้ในการจัด

เรียงล าดับ 

𝑇𝑖 = 50 + 10𝑍𝑖 
เมื่อ  

𝑇𝑖 = คะแนนมาตรฐาน (T-Score) 

𝑍𝑖 =
𝑋−�̅�

𝑆𝐷
  คะแนนมาตรฐาน (Z-Score) 

 
แสดงการเปรียบเทียบคะแนนมาตรฐาน 

 
แสดงการกระจายของข้อมูล 
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2 น าคะแนนทีมาค านวณหาค่าดัชนีประสิทธิภาพการท างาน (Performance Index) 

𝑃𝑖 =
𝑇𝑖 − 𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛
 

เมื่อ 

𝑃𝑖 = ดัชนีประสิทธิภาพการท างานของแต่ละบุคคล (มีค่าระหว่าง 0-1) 

𝑇𝑖 = คะแนนที ของแต่ละบุคคล 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = คะแนนที สูงสุดของคณะฯ 

𝑇𝑚𝑖𝑛 = คะแนนที ต่ าสุดของคณะฯ 

3 ค านวนหาเปอร์เซ็นต์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของแต่ละบุคคล (𝑅𝑖) โดยพิจารณาความเป็นไปได้จากการใช้

วงเงิน 2.9% รวมทั้งหมดของแต่ละกลุ่ม ตามท่ีคณะได้รับการจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย 

𝑅𝑖 = 𝑃𝑖 ∗ (𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛) + 𝐾𝑚𝑖𝑛 

เมื่อ 

𝑅𝑖 = เปอร์เซ็นต์การข้ึนเงินเดือนที่เป็นไปได้ของแต่ละบุคคล 

𝑃𝑖 = ดัชนีประสิทธิภาพการท างานของแต่ละบุคคล 
𝐾𝑚𝑎𝑥 = เปอร์เซ็นต์สูงสุดที่สามารถขึ้นเงินเดือนได้ 
𝐾𝑚𝑖𝑛 = เปอร์เซ็นต์ต่ าสุดที่สามารถขึ้นเงินเดือนได้ 

เมื่อด าเนินการจัดสรรเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนรายบุคคลตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอให้
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
จากนั้นให้น าเสนอผลการจัดสรรเปอร์เซ็นต์นการขึ้นเงินเดือนรายบุคคลต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และ/หรือ จัดสรรเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร แล้วจึงน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป 
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บทท่ี 3 
การประเมินผลสัมฤทธิข์องการปฏิบัติงาน 

3.1 หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 

จากที่กล่าวแล้วในหัวข้อ 2.2   การประเมินผลปฏิบัติงานของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์แบบ 
Performance based แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบหลัก คือ การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  และ การ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน   ทั้งนี้การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณาจารย์จ าแนกออกได้เป็น 2 
องค์ประกอบย่อย  

1. การประเมินผลสัมฤทธ์การปฏิบัติงานตามภาระงาน (เชิงปริมาณ) คะแนนความส าคัญ 30% 
2. การประเมินตามผลการสัมฤทธ์การปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) คะแนนความส าคัญ 40% 

อย่างไรก็ตาม การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) ตามข้อ 2  ผู้ถูกประเมินสามารถเลือก
ก าหนดน้ าหนักคะแนนได้ตามภาระงานที่ตนเองถนัด ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ประเมิน โดยให้
ด าเนินการดังนี้ 

1. ก่อนเริ่มต้นรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินด าเนินการจัดท าข้อตกลงตามแบบ
ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

2. เมื่อสิ้นสุดรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินร่วมกันพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ว่าเป็นไปตามข้อตกลงที่ท้ังสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้แต่ต้นหรือไม่ อีกท้ังให้ผู้ประเมินสามารถ
แนะน าให้ผู้ถูกประเมิน ปรับปรุงแก้ใขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ในรอบต่อไป 

วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน จะพิจารณาจากระดับที่ประเมินได้ในแต่ละตัวชี้วัด ในแต่ละ
กิจกรรม แล้วจึงน าไปค านวณกับค่าน้ าหนักของแต่ละกิจกรรมนั้น เพ่ือน าไปค านวณหาคะแนนรวมผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน (ดูภาคผนวก ข. ประกอบ) 

 

3.2 เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบตัิงานตามภาระงาน (เชิงปริมาณ) 

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ)  จะพิจารณาปริมาณภาระงานที่ผู้ถูกประเมินปฏิบัติ
ในระหว่างรอบการประเมิน โดยให้ใช้วิธีค านวณตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องเกณฑ์ภาระขั้นต่ า
ของคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552  ซึ่งการประเมินภาระงานให้ปฏิบัติตาม
ข้อ 1. ลักษณะภาระงานเต็ม 
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ภาระงานเต็มเวลาของอาจารย์ คือ 35 ภาระงานต่อสัปดาห์  และลักษณะงานที่จะนับเป็นภาระงานขั้น
ต่ าของคณาจารย์ประจ าเต็มเวลา ประกอบด้วย 

1. งานสอน     ไม่น้อยกว่า 18 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
2. งานวิจัย     ไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
3. งานบริการวิชาการ    ไม่นอ้ยกว่า 3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   และ/หรือ 
5. งานพัฒนานักศึกษา   และ/หรือ 
6. งานบริหาร 

โดยงานตามข้อ 4 และ/หรือ 5 และ/หรือ 6 ต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน/ต่อสัปดาห์ (รายละเอียดการ
ค านวณภาระงานต่อสัปดาห์ ให้ดูภาคผนวก ก. ประกอบ) 

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบติงาน (เชิงปริมาณ) ให้พิจารณาจากผลการค านวณภาระงาน/ต่อสัปดาห์ 
ซึ่งผลการประเมินจะมี 5 ระดับดังต่อไปนี้ 

ระดับที่ 1 ต้องปรับปรุง 

 มีภาระงานไม่ครบทุกองค์ประกอบ หรือ 

 มีภาระงานรวมทุกองค์ประกอบ ต่ ากว่า  20 ภาระงาน/สัปดาห์ 
ระดับที่ 2 พอใช้ 

 มีภาระงานครบทุกองค์ประกอบ และ 

 มีภาระงานรวมทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 20-35 ภาระงาน/สัปดาห์ 
ระดับที่ 3 ดี 

 มีภาระงานครบทุกองค์ประกอบ และ 

 มีภาระงานรวมทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 35-49 ภาระงาน/สัปดาห์ 
ระดับที่ 4 ดีมาก 

 มีภาระงานครบทุกองค์ประกอบ และ 

 มีภาระงานรวมทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 50-69 ภาระงาน/สัปดาห์ 
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ระดับที่ 5 ดีเด่น 

 มีภาระงานครบทุกองค์ประกอบ และ 

 มีภาระงานรวมทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 70 ภาระงาน/สัปดาห์ ขึ้นไป 

หมายเหตุ ภาระงานของการสอน ให้คิดเฉพาะงานการเรียนการสอนภาคปกติเท่านั้น 

3.3 เกณฑ์การประเมินตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงิาน (เชิงคุณภาพ) 

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ)  จะเน้นการพิจารณาคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน
ในแต่ละภาระงาน ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 3.2  โดยงานที่มีคุณภาพดีกว่าจะได้รับการประเมินในระดับสูง
กว่า การตัดสินคุณภาพผลงานจะใช้การเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้การ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน จะแยกการพิจารณาออกเป็น 4 ภาระงานดังต่อไปนี้ 

1. งานสอน 
2. งานวิจัย 
3. งานบริการวิชาการ 
4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/งานพัฒนานักศึกษา/งานบริหาร 

3.3.1  งานสอน 

การพิจารณาภาระงานสอน แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. งานสอนนักศึกษาโดยตรง ซึ่งหมายถึงการสอนในชั้นเรียน หรือสอนด้วยวิธีการอ่ืนที่คณะ/
วิทยาลัยก าหนดขึ้น ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 

2. งานที่ปรึกษาโครงงาน/วิทยานิพนธ์ หมายถึงการสอนและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในฐานะ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/วทิยานิพนธ์ หรืองานที่ปรึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) ด้านงานสอน มี 5 ระดับดังนี้ 
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ระดับที่ 1 ต้องปรับปรุง 

 มีภาระงานสอนต่ ากว่า 18 ภาระงาน/สัปดาห์ หรือ 

 ไม่เข้าสอนอย่างสม่ าเสมอ หรือ 

 ไม่ปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF หรือ 

 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ ากว่า  3.51 หรือ 

 มีปัญหาในการตัดเกรดหรือส่งเกรดล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันควร หรือ 

 มีปัญหาในปฏิบัติงานด้านการสอน/งานที่ปรึกษา เช่นนักศึกษาร้องเรียน หรือ 

 ถูกตั้งกรรมการสอบสวน การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานการเรียนการสอน 
งานที่ปรึกษาโครงงาน/วิทยานิพนธ์ 

ระดับที่ 2 พอใช้ 

 มีภาระงานสอนเป็นไปตามเกณภาระงานขั้นต่ า 

 มีภาระงานสอนเพียงลักษณะเดียวเช่น มีภาระงานสอนโดยตรงแต่ไม่มีภาระ
งานงานที่ปรึกษาโครงงาน/วทิยานิพนธ์ หรือ 

 มีภาระงานสอนโดยตรงน้อยกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ระดับที่ 3 ดี 

 ผ่านเกณฑ์ระดับที่ 2 และ 

 ปฏิบัติการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF และ 

 มีการใช้สื่อการเรียนการสอนตามความเหมาะสม และ 

 มีผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ในทุกรายวิชาที่สอน 
ระดับที่ 4 ดีมาก 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 3 และ 

 มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เช่น ปรับปรุงแผนการสอน (มคอ.3)  ให้
ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ 

 งานที่ปรึกษาโครงการ/วิทยานิพนธ์ เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน หรือ 

 มีผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ 3.75 ขึ้นไปทุกรายวิชาที่
สอน หรือ 

 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน ในเวทีระดับมหาวิทยาลัย 
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ระดับที่ 5 ดีเด่น 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 4 และ 

 มีผลงานการเขียนต ารา/บทความวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่สอน และ 

 มีการน าเอาผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน/บทความวิชาการ มาประยุกต์ใช้ในการ 
เรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรม หรือ 

 มีผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ 4.00 ขึ้นไปทุกรายวิชาที่
สอน หรือ 

 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการเรียนการสอนใน เวทีระดับชาติขึ้นไป 

3.3.2  งานวิจัย 

งานวิจัย หมายถึง งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ มีลักษณะสร้างสรรค์ ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ และใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ จ าแนกได้ 3 ประเภท  

1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎีหรือการทดลองเพ่ือหา
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสมมตฐิาน/ปรากฎการณ์ที่สังเกตได้ เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาเรื่องอ่ืน ๆ 
ต่อไป 

2. การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ  

3. การวิจัยเชิงปฎิบัติ (Experimental Research) เป็นการวิจัยประยุกต์ในลักษณะหนึ่ง ซึ่งเป็น
การศึกษาอย่างมีระบบ ที่มุ่งน าความรู้ที่มีอยู่แล้วจากการวิจัยหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหม่ๆ เพ่ือสร้างขบวนการ ระบบและปรับปรุง
สิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้น  

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) ด้านงานวิจัย มี 5 ระดับดังนี้ 

ระดับที่ 1 ต้องปรับปรุง 

 ไมม่ีภาระงานวิจัยเลย หรือ 

 มีภาระงานวิจัยต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระ
งาน/สัปดาห์) 
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ระดับที่ 2 พอใช้ 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 1 และ 

 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยที่มีสัดส่วนการท างานรวมทุกโครงการ ต่ ากว่า 50% 
หรือ 

 การด าเนินงานในการจัดท าวิจัยมีปัญหา เช่น ไม่เบิกจ่ายตามงวดงาน หรือ ไม่
จัดท าเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบงานวิจัย 

ระดับที่ 3 ดี 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 2 และ 

 เป็นหัวหน้าโครงการหรือเป็นผู้ร่วมโครงการที่มีสัดส่วนการท างานรวมทุก
โครงการ ไม่น้อยกว่า 50%  ในโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ของภาครัฐหรือเอกชนที่มีเอกสารรับรอง หรือ 

 ตีพิมพ์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ 

 การด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนงานวิจัยทุกประการ 
ระดับท่ี 4 ดีมาก 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 3 และ 

 ตีพิมพ์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่
ในประกาศ สกอ. แต่สถาบันน าเสนอสภาเพ่ืออนุมัติ (ดูจากข้อยกเว้นใน
ประกาศของ กกอ. เรื่องวารสารวิจัย ที่ต้องให้สภาอนุมัติวารสารเหล่านี้) หรือ 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (กลุ่มท่ี 2) หรือ 

 ผลงานวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยมีหนังสือรับรองการใช้งาน
เป็นหลักฐาน หรือ 

 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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ระดับที่ 5 ดีเด่น 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 3 และ 

 ตีพิมพ์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ดูภาคผนวก) 

 หรือผลงานอย่างหนึ่งอย่างใดในลักษณะต่อไปนี้  
• ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
• ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
• งานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
• ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
• ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

หมายเหตุ หัวข้องานวิจัยอาจเป็นแบบได้รับทุนวิจัยจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไม่
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยใดๆ ก็ได้ แต่หัวข้อวิจัยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3.3.3 งานบริการวิชาการ 

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือ
สังคม และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ หรือการพัฒนา
ความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน
และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) ด้านงานบริการวิชาการ มี 5 ระดับดังนี ้

ระดับที่ 1 ต้องปรับปรุง 

 ไม่มีภาระงานบริการวิชาการเลย หรือ 

 มีภาระงานบริการวิชาการ ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ไม่น้อยกว่า 
3.5 ภาระงาน/สัปดาห์) 

ระดับที่ 2 พอใช้ 

 มีภาระงานบริการวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ระดับที่ 3 ดี 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 2 และ 

 มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการของภาควิชา อย่างสม่ าเสมอ และ 

 เป็นกรรมการและคณะท างานในโครงการบริการวิชาการของคณะฯ หรือ 

 เป็นวิทยากรฝึกอบรมตามโครงการบริการของหน่วยงานฯ หรือ 

 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ กรรมการวิชาชีพ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ น้อยกว่า 3 งาน/รอบการประเมิน 

ระดับที่ 4 ดีมาก 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 3 และ 

 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ กรรมการวิชาชีพ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 งาน/รอบการประเมิน หรือ 

 ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทั้ง ส ารวจ การวางแผน ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต หรือให้บริการ
ทางวิชาการอ่ืนใด ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย งานบริการวิชาการ พ.ศ. 
2553 และที่แก้ใชเพ่ิมเติม  หรือ 

 งานบริการวิชาการอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานภายนอกร้องขอ และได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 

ระดับที่ 5 ดีเด่น 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 4 และ 

 ให้บริการวิชาการ ในลักษณะที่แก้ใขวิกฤติปัญหาของชาติ ที่มีหนังสือรับรอง/
ขอบคุณการให้บริการวิชาการนั้นๆ เป็นหลักฐาน หรือ 

 ให้บริการทางวิชาการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย งาน
บริการวิชาการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ใชเพิ่มเติม มีมูลค่ามากกว่า 500,000 
บาท/รอบการประเมิน 

หมายเหตุ ดูความหมายเพ่ิมเติมของการบริการวิชาการใน ภาคผนวก ก. 
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3.3.4 งานท านุบ ารุงศิลปวั นธรรม/งานพั นานักศึกษา/งานบริหาร/งานส่วนกลาง 

งานท านุบ ารุงศิลปวั นธรรม หมายถึง งานส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การเชื่อมโยง
ความรู้สู่ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาไทยให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ ดีขึ้น ทั้งนี้จะต้องมีลักษณะเป็นโครงการ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ 

งานพั นานักศึกษา หมายถึง งานให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่นักศึกษาในการศึกษา การด ารงชีวิต
และการพัฒนาตนเอง โดยทั่วไปคณาจารย์แต่ละคนจะมีกลุ่มนักศึกษาในที่ปรึกษา ซึ่งคณาจารย์นั้นๆจะต้องรู้จัก
นักศึกษาในที่ปรึกษาเป็นอย่างดี จึงควรเข้าใจสภาวะนักศึกษาแต่ละคน และสามารถดูแลแนะน านักศึกษาให้
ด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือแนะน าวิธีการที่จะท าให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
คุณลักษณะที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม 

งานบริหาร/งานส่วนกลาง เป็นงานที่ท าหน้าที่ช่วยบริหารงานในหน่วยงาน ซึ่งมีทั้งแบบมีวาระด ารง
ต าแหน่ง และแบบที่ไม่มีวาระ หรือเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก ก. 

เกณฑ์การการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) ในกลุ่มงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/
พัฒนานักศึกษา/บริหาร/ส่วนกลาง มี 5 ระดับดังนี ้

ระดับที่ 1 ต้องปรับปรุง 

 ไมม่ีภาระงานใน กลุ่มงานบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/บริหาร/
ส่วนกลาง เลย 

ระดับที่ 2 พอใช้ 

 มีภาระงานตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระ
งาน/สัปดาห์มี) 

ระดับที่ 3 ดี 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 2 และ 

 เป็นหัวหน้าแผนก/สาขาวิชา หรือ 

 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/องค์การนักศึกษา หรือ 

 เป็นคณะกรรมการ/คณะท างานระดับคณะ ที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามค าสั่งของคณะ 

ระดับที ่4 ดีมาก 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 3 และ 

 เป็นผู้บริหารระดับ หัวหน้างาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ หรือ 
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 เป็นคณะกรรมการ/คณะท างานระดับมหาวิทยาลัย ทีป่ฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับที ่5 ดีเด่น 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 3 และ 

 เป็นผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น เป็นกรรมการบริหารคณะ/กรรมการ
ประจ าคณะ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ หรือ 

 เป็นคณะกรรมการ/คณะท างานในสภามหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นประจ าอยู่ในรอบการประเมิน 

หมายเหตุ การเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกคณะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานหรือ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นก่อนและต้องมีหลักฐานแสดงต่อหน่วยงานด้วย 

3.4 การก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) 

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) ตามภาระงานทั้ง 4 ภาระงานคือ ภาระงานสอน 
ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/บริหาร/
ส่วนกลางม ีมีค่ารวม 40% ของคะแนนประเมินทั้งหมด  

ผู้ถูกประเมินจะสามารถเลือกก าหนดล าดับความส าคัญในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ภาระงานที่ท าในแต่ละรอบการประเมิน โดยผู้ถูกประเมินจะก าหนดค่าความส าคัญของภาระงานทั้ง 4 ภาระงาน 
ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้คือ ภาระงานหลัก ภาระงานรอง และภาระงานที่เหลือเป็นภาระงานทั่วไป ซึ่งในการ
ประเมินจะก าหนดเป็นค่าถ่วงน้ าหนักดังตารางต่อไปนี้ 

ประเภทของงาน น้ าหนักความส าคัญ (%) 

 ภาระงานหลัก 20% 

 ภาระงานรอง 10% 

 ภาระงานทั่วไป 1 5% 

 ภาระงานทั่วไป 2 5% 

ดังนั้นคณาจารย์แต่ละคน ควรต้องท าการพิจารณาด้วยตนเองว่าสมควรให้น้ าหนักความส าคัญของงานที่
จะต้องปฏิบัติงานในรอบการประเมินผลปฏิบัติงานนั้นๆ เน้นหนักไปในด้านใดดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างเช่น  

 คณาจารย์ท่ีเน้นการสอน อาจพิจารณาเป็นงานสอน 20% งานวิจัย 10% งานบริการ
วิชาการ 5% และงานท านุฯ 5%  

 คณาจารย์ท่ีเน้นด้านงานวิจัย อาจพิจารณาเป็นงานสอน 10% งานวิจัย 20% งาน
บริการวิชาการ 5% และงานท านุฯ 5% 

 ผู้บริหารหน่วยงาน อาจพิจารณาเป็นงานสอน 10% งานวิจัย 5% งานบริการวิชาการ 
5% และงานท านุและงานบริหาร 20% 

ทั้งนี้การก าหนดน้ าหนักคะแนนให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน โดยให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาและนโยบายการบริหารงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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บทท่ี 4 
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

4.1 หลักการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

การประเมินในองค์ประกอบนี้จะพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะของคณาจารย์
นั้นๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกตามลักษณะสมรรถนะหลักได้ 6 ส่วน ดังนี้ 

1. รักองค์กรและหน้าที่ 
2. การพัฒนาตนเอง 
3. ความเป็นมืออาชีพ 
4. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
5. การท างานเป็นทีม 
6. มีจิตสาธารณะ 

อย่างไรก็ตาม การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สามารถใช้การประเมินได้ถึง 3 ทางคือ 

1. การประเมินตนเอง 
2. การประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน 
3. การประเมินจากหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ 

วิธีการประเมินพฤติกรรม พิจารณาจากระดับสมรรถนะที่ประเมินได้เทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
(จากองค์กร) จากนั้นจึงน าไปค านวณคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ดูภาคผนวก ค. ประกอบ) 

4.2 เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

4.2.1 รักองค์กรและหน้าที่ พิจารณาได้เป็น 5 ระดับดังนี้ 

ระดับท่ี 1 รู้ในหน้าที่ มีวินัย รับผิดชอบการท างานที่ได้รับมอบหมาย 

ระดับท่ี 2 มุ่งม่ันในการท างานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ระดับท่ี 3 พัฒนาตนเองและมีวิธีการท างานให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 4 ท างานอย่างมีจิตส านึกความเป็นเจ้าของ เพ่ิมมูลค่าในงานและองค์กร 

ระดับท่ี 5 มีคุณธรรม สร้างค่านิยมการท างานในองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

หมายเหตุ ระดับท่ีคาดหวัง อยู่ที่ ระดับ 3 
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4.2.2 การพั นาตนเอง พิจารณาได้เป็น 5 ระดับดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและใฝ่เรียนรู้ 

ระดับท่ี 2 กระตือรือร้น แสวงหาความรู้และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ 

ระดับท่ี 3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ระดับท่ี 4 ประเมินผลและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์
สถานการณ์ 

ระดับท่ี 5 สร้างองค์ความรู้และจัดการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร 

หมายเหตุ ระดับท่ีคาดหวัง อยู่ที่ ระดับ 3 

4.2.3 มีความเป็นมืออาชีพ พิจารณาได้เป็น 5 ระดับดังนี้ 

ระดับท่ี 1 มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ระดับท่ี 2 มีความเชี่ยวชาญในงานสามารถเชื่อมโยงงานอย่างเป็นระบบ 

ระดับท่ี 3 วิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู้ประสบการณ์ แก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ 

ระดับท่ี 4 พัฒนาขั้นตอน วิธีการ ระบบในการท างานเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

ระดับท่ี 5 น าความรู้ เทคโนโลยีระบบงานใหม่เพ่ือสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมระบบงาน
ใหม่เพ่ือพัฒนาความสามารถขององค์กร 

หมายเหตุ ระดับท่ีคาดหวัง อยู่ที่ ระดับ 3 

4.2.4 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ พิจารณาได้เป็น 5 ระดับดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร หลักการและวิธีการสื่อสารในองค์กร 

ระดับท่ี 2 จ าแนกข้อมูลข่าวสาร จัดล าดับความส าคัญกับการถ่ายทอดข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

ระดับท่ี 3 เลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกันทั้งภายใน
และภายนอก 

ระดับท่ี 4 วิเคราะห์การตอบสนองข้อมูลข่าวสาร เพ่ือพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้ตรง
กับวัตถุประสงค์และความเข้าใจร่วมกันเชิงบวก 

ระดับท่ี 5 ส่งเสริมบรรยากาศที่เปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อบรรลุสู่
เป้าหมาย ค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีงามและภาพลักษณ์ขององค์กร 
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หมายเหตุ ระดับท่ีคาดหวัง อยู่ที่ ระดับ 4 
  

4.2.5 การท างานเป็นทีม พิจารณาได้เป็น 5 ระดับดังนี้ 

ระดับท่ี 1 เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและยอมรับมติส่วนใหญ่ของกลุ่ม 

ระดับท่ี 2 เข้าใจบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการท างานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

ระดับท่ี 3 แบ่งปันความรู้ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

ระดับท่ี 4 พัฒนาศักยภาพสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสับเปลี่ยน รองรับการท างานอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 5 วางแผนงาน ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ติดตามผล ให้ค าแนะน าและสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วม และน าสมาชิกในกลุ่มไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

หมายเหตุ ระดับท่ีคาดหวัง อยู่ที่ ระดับ 3 

4.2.6 ความมีจิตสาธารณะ พิจารณาได้เป็น 5 ระดับดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม 

ระดับท่ี 2 ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในการท างานเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร 

ระดับท่ี 3 ให้ความร่วมมือ อาสา ช่วยงาน กิจกรรมของหน่วยงานและองค์กร 

ระดับท่ี 4 ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างประโยชน์สาธารณะ 

ระดับท่ี 5 ริเริ่มและสนับสนุนการสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมประเทศชาติ 

หมายเหตุ ระดับท่ีคาดหวัง อยู่ที่ ระดับ 3 
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บทท่ี 5 
รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ จะเกี่ยวพันกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน 
ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งโดยทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนจะกระท าปีละ 2 ครั้ง 

ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงแบ่งออกเป็นได้เป็น 
2 รอบ การประเมินเช่นกัน ดังนี้ 

 
การประเมินรอบที่ 
1 

วันที่  1 เมษายน 
ส าหรับการปฏิบัติราชการตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 

การประเมินรอบที่ 
2 

วันที่  1 ตุลาคม 
ส าหรับการปฏิบัติราชการตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 
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ภาคผนวก ก. 
เกณฑ์ภาระงานข้ันต่ าของคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข. 
แบบข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธิ์ (ตามเกณฑ์ Performance Based) 
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ภาคผนวก ค. 
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 
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ภาคผนวก ง. 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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