
 

 

บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์   โทร.  3182 

ท่ี   วันท่ี   
เรื ่อง  ขอแจ้งเวียนเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ และ 

ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ    
  

เรียน  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 
 

  ตามที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์  (วาระพิเศษ) ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
สำหรับพนักงานสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2565 และ (ร่าง) เกณฑ์ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
สำหรับพนักงานสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2565  แล้วนั้น 
 
   คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอแจ้งเวียนเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว มายัง
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ดังเอกสารแนบ 2 และ 3 และขอความอนุเคราะห์ทุกท่านจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานสู ่ความเป็นเลิศ (Performance Agreement for SPS Excellence) ครั ้งที ่ 2 ผ่านแบบฟอร์ม
ออนไลน์ด ังล ิงก์  https://forms.gle/49xgneXMkGbLANx2A หร ือ QR Code ต ั ้ งแต ่บ ัดน ี ้  - วันศ ุกร์               
ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ข้ันตอนการจัดทำข้อตกลงฯ ดังเอกสารแนบ 1 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณยิ่ง 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว) 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/49xgneXMkGbLANx2A


 
ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลศิ 
(Performance Agreement for SPS Excellence) 

 
1. บุคลากรทุกท่านจัดทำแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Performance Agreement  

for SPS Excellence) ภายในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านลิงก์ 
https://forms.gle/49xgneXMkGbLANx2A  หรือ QR Code  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. หัวหน้าสำนักงานฯ เสนอข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Performance Agreement for SPS 

Excellence) ฉบับล่าสุดของทุกท่านแก่คณบดเีพื่อลงนาม และจัดส่งกลับไปยังบุคลากรผ่านอีเมลที่ระบุใน
ลิงก์ข้างต้น ภายในวันพุธ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565  

 
3. กรณีบุคลากรมีข้อสอบถาม หรือต้องการปรับเปลีย่น/แก้ไขข้อตกลงในเอกสารฉบับลงนามโดยคณบดี กรุณา

ติดต่อ นางสาววินิตตา ลือชัย (เนม) เบอร์โทรศัพท์ 3182 หรือ 092-4067733 ภายในวันศุกร์ ที่ 28 
มกราคม พ.ศ. 2565) 

 
 

เอกสารแนบ 1 

https://forms.gle/49xgneXMkGbLANx2A
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เกณฑ์ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2565 

 
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนรวม ร้อยละ 100 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
พิจารณาจากเกณฑ์ภาระงานในทั้ง 5 ด้าน ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยากำหนด ซึ่งประกอบ  
  - งานสอน     คิดเป็นร้อยละ 35  
  - งานวิจัย     คิดเป็นร้อยละ 25  
   - งานบริการวิชาการ และพัฒนาวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 10 
  - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   คิดเป็นร้อยละ 5  
  - งานบริหาร     คิดเป็นร้อยละ 5 
           

2. พฤติกรรมการทำงาน ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๒
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เกณฑ์ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ลำดับ รายละเอียดเกณฑ์ การคำนวณ คะแนนเต็ม เอกสาร หลักฐานประกอบ 

ภาระงานด้านการสอน ร้อยละ 35 (คะแนนรวม 110 คะแนน) 
โดยภาระงานด้านการสอน 70 คะแนน เทียบเป็น ร้อยละ 35 

1 จำนวนภาระงานสอน และคุมสอบ  
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ชั่วโมงภาระงานรวม 504 ชม./ปี  
เทียบเป็น 50 คะแนน 
(ร้อยละ 40 ของภาระงานตามมาตรฐาน  1260 
ช่ัวโมงภาระงาน =504 ภาระงานด้านการสอน)  

50 คำนวณคะแนนจากการกรอกภาระ
งานในระบบ 

2 การเข้าร่วมกิจกรรม/ประชุม/อบรมสัมมนา ท่ีสร้าง
ทักษะการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญ (outcome-based education) เช่น OBE, 
การวัด การประเมิน, active learning, hybrid 
classroom และอื่น ๆ  
 
และการนำองค์ความรู้ที่อบรมไปใช้ในการเรียนการ
สอน 

1. เข้าร่วมกิจกรรม/ประชุม/อบรมสัมมนา กิจกรรมละ 
1 คะแนน  
 
 
 
 
2. นำความรู้ที่ไดม้าประยุกต์กับการเรยีนการสอนใน
ช้ันเรียน คาบเรียนบรรยาย หรือคาบเรียนปฏิบัติการ 
ละ 2 คะแนน 

10 
 

บันทึกข้อความขออนุมัติไป
ปฏิบัติงานและ/หรือ
ประกาศนียบตัร 
 
 
 
 
มคอ 3 หรือ CS ที่มีแผนการสอน 
(teaching-learning approach) 
และการประเมิน 

3 การฟังสัมมนาวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์  
(senior project (oral), senior project (poster), 
สัมมนา cosmetic (oral), สัมมนา cosmetic 
(poster), cosmetic exhibition ส่วนวิชาการ   

กิจกรรมละ 1 คะแนน  
  

5 สรุปการเข้าร่วมฟังสัมมนาจาก
รายวิชา/กิจกรรม 

4 การนิเทศงาน การฝึกงาน ฝึกภาคสนาม และสหกจิ
ศึกษา  

-ภายในจังหวัดพะเยาหรือนิเทศงานแบบ Online 
system 1 คะแนน/รอบกิจกรรม 
-ต่างจังหวัด 2 คะแนน/รอบกิจกรรม 

5 บันทึกข้อความขออนุมัติไป
ปฏิบัติงานและตารางการทำงาน 
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ลำดับ รายละเอียดเกณฑ์ การคำนวณ คะแนนเต็ม เอกสาร หลักฐานประกอบ 

5 การปฏิบัติงาน practice-based practitioner หรือ 
coaching เป็นที่ปรึกษาช่วยพัฒนาผลติภณัฑ์ของ
ผู้ประกอบการ   

90 ช่ัวโมงภาระงาน คิดเป็น 20 คะแนน (กรณีภาระ
งานไม่ถึง 90 ให้เทียบบัญญัตไิตรยางค์ แต่ถ้ามากกว่า 
90 จะได้ 20 คะแนน) 
  

20  เอกสารแสดงการปฏิบัติงาน 
practice-based teaching หรือ 
coaching  (บันทึกข้อความขอ
อนุมัติไปปฏิบัติงานและตารางงาน) 

6 การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์  -รูปแบบ ThaiMOOC 5 คะแนน/เรื่อง 
-วิดีทัศน์สื่อการสอน (คุณภาพพอใช้ได้) 1 คะแนน/
เรื่อง(หัวข้อบรรยาย/แลบ) 

5 ตัวอย่างสื่อออนไลน์  
(สรุปช่ือเรื่อง รายละเอยีดสื่อ 
ช่องทางเผยแพร่)  

7  การเข้าร่วมกิจกรรม/ประชุม/อบรมสัมมนา ท่ีสร้าง
ทักษะการสร้างนวัตกรรม เช่น design thinking, 
data science, python และอื่น ๆ 
 
และการนำไปใช้ 

1. ร่วมกิจกรรม ครั้งละ 1 คะแนน 
 
 
 
2. นำความรู้ที่ไดม้าประยุกต์กับการเรยีนการสอนใน
ช้ันเรียน คาบเรียนบรรยาย หรือคาบเรียนปฏิบัติการ 
ละ 2 คะแนน 
 
 

10 ประกาศนียบตัรหรือหลักฐานการ
เข้าร่วม/โครงการอบรม 
 
 
มคอ 3 หรือ CS ที่มีแผนการสอน 
(teaching-learning approach) 
และการประเมิน 

8 นำโจทย์วิจัยที่มาจากชุมชน/ภมูิปญัญาท้องถิ่น มา
บูรณาการในการเรียนการสอน 

นำโจทย์วิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอน โจทย์
ละ 2 คะแนน  

5 มคอ 3 หรือ CS ที่มีแผนการสอน 
(teaching-learning approach) 
และการประเมิน 
 

ภาระงานด้านการวิจัย ร้อยละ 25 (คะแนนรวม 115 คะแนน) 
โดยภาระงานด้านวิจัย 100 คะแนน เทียบเป็น ร้อยละ 25  

1 ภาระงานด้านการวิจยัและงานสรา้งสรรค์*  
(ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)  

ช่ัวโมงภาระงานรวม 540 ชม./ปี  
เทียบเป็น 10 คะแนน 

10 คะแนน คำนวณคะแนนจากการกรอกภาระ
งานในระบบ 

2 การตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความวชิาการ **  คะแนนด้านการตีพิพม์ผลงานวิจัยคิดเป็นคะแนนเต็ม 
35 คะแนน จาก 115 คะแนนของคะแนนการประเมิน
ด้านการวิจัย โดยอาจารยผ์ู้รับการประเมินจะต้องมี
คะแนนด้านการตีพิมพ์ตามเกณฑจ์ะไดค้ะแนนเต็ม  

35 คะแนน 
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ลำดับ รายละเอียดเกณฑ์ การคำนวณ คะแนนเต็ม เอกสาร หลักฐานประกอบ 

1. ศาสตราจารย์ 35 คะแนน  
2. รองศาสตราจารย์ 30 คะแนน  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 คะแนน  
4. อาจารย์ 10 คะแนน ** ท้ังนีอ้าจารย์ที่ไม่มตีำแหน่ง
วิชาการจะได้รับคะแนนเริม่ต้น 5 คะแนน ***  
 
กรณีคะแนนไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ให้ใช้การเทียบ
คะแนนตามสัดส่วน 
 

การตีพิมพ์บทความวิจยั/บทความวิชาการในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Quartile 1 

First/Corresponding Author  5 คะแนน 
Co-Author                                2.5 คะแนน 

 1. สำเนาบทความวิจยัที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ หรือ 
2. หนังสือ (อีเมล์) ตอบรับการ 
ตีพิมพ์ท่ีระบุ วันเดือนปี ฉบับท่ีของ 
การตีพิมพ์ชัดเจน 
3.เอกสารแสดงระดับ Quartile 
(อ้างอิงจาก
https://www.scimagojr.com/ ) 
หรือ ระดับของของวารสาร 

การตีพิมพ์บทความวิจยั/บทความวิชาการในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Quartile 2 

First/Corresponding Author  4 คะแนน 
Co-Author                                  2 คะแนน 

 

การตีพิมพ์บทความวิจยั/บทความวิชาการในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Quartile 3 หรือ 4 

First/Corresponding Author  3 คะแนน 
Co-Author                                1.5 คะแนน 

 

การตีพิมพ์บทความวิจยั/บทความวิชาการในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล ACI, ERIC, MathSciNet, 
Pubmed, JSTOR, Project Muse 

First/Corresponding Author  3 คะแนน 
Co-Author                                1.5 คะแนน 

 

การตีพิมพ์บทความวิจยั/บทความวิชาการในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 

First/Corresponding Author  2 คะแนน 
Co-Author                                  1 คะแนน 

 

การตีพิมพ์บทความวิจยั/บทความวิชาการในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 

First/Corresponding Author  1 คะแนน 
Co-Author                                0.5 คะแนน 

 

การตีพิมพ์บทความวิจยั/บทความวิชาการใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ(ฉบับเต็ม)  

First/Corresponding Author          0.5 คะแนน 
Co-Author                               0.25 คะแนน 
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ลำดับ รายละเอียดเกณฑ์ การคำนวณ คะแนนเต็ม เอกสาร หลักฐานประกอบ 

3 การจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา**  คะแนนด้านการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาคดิ
เป็นคะแนนเต็ม 35 คะแนน จาก 115 คะแนนของ
คะแนนการประเมินด้านการวิจัย โดยอาจารย์ผูร้ับการ
ประเมินจะต้องมีคะแนนด้านจดทะเบียนทรัพยส์ินทาง
ปัญญาตามเกณฑ์จะได้คะแนนเตม็  
1. ศาสตราจารย์ 35 คะแนน  
2. รองศาสตราจารย์ 30 คะแนน  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 คะแนน  
4. อาจารย์ 10 คะแนน ** ท้ังนีอ้าจารย์ที่ไม่มตีำแหน่ง
วิชาการจะได้รับคะแนนเริม่ต้น 5 คะแนน ***  
 
กรณีคะแนนไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ให้ใช้การเทียบ
คะแนนตามสัดส่วน 
 

35 คะแนน 
 

 
 
 

การไดร้ับอนุมัตสิิทธิบัตร  
 

First/Corresponding Author  5 คะแนน 
Co-Author                                2.5 คะแนน 

 1. เอกสารยื่นคำร้องของจด
ทะเบียน 
ฯ หรือ 
2. หนังสือรับรองสิทธิบัตร/อนุ 
สิทธิบัตร 

การไดร้ับอนุมัติอนสุิทธิบัตร  
 

First/Corresponding Author  4 คะแนน 
Co-Author                                  2 คะแนน 

 

การไดร้ับอนุมัติทรัพย์สินทางปญัญาในรูปแบบอ่ืนๆ  First/Corresponding Author  3 คะแนน 
Co-Author                                1.5 คะแนน 

 

การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 
 

First/Corresponding Author  5 คะแนน 
Co-Author                                1.5 คะแนน 

 

การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนอนสุทิธิบัตร 
 

First/Corresponding Author  4 คะแนน 
Co-Author                                  1 คะแนน 

 

การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาใน
รูปแบบอื่นๆ 

First/Corresponding Author  3 คะแนน 
Co-Author                                0.5 คะแนน 
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4 การผลิตนวัตกรรม/ผลงานวิจัยท่ีพฒันามาจาก
ปัญหาของชุมชนหรือภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

First/Corresponding Author  1 คะแนน 
Co-Author                             0.5 คะแนน 

10 คะแนน นวัตกรรม/ผลงานวิจัยท่ีพัฒนามา
จากปัญหาของชุมชนหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

นำโจทย์วิจัยที่มาจากชุมชน/ภมูิปญัญาท้องถิ่น มา
เขียน proposal เพื่อขอทุนวิจัย (จากภายนอก 
ภายใน ทุนส่วนตัว) 

วิจัยจากชุมชน/ภมูิปัญญาท้องถิ่น เรื่องละ 2 คะแนน  
 

 เอกสารอนุมตัิดำเนินโครงการวิจัย
ที่มาจากชุมชน/ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์  First/Corresponding Author  2 คะแนน 
Co-Author                                1 คะแนน 

15 คะแนน 1. โครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 
และ 
2. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 

6 การสร้างความร่วมมือด้านการวิจยั   10 คะแนน  

การเข้าร่วมกิจกรรมจับคูโ่จทย์วิจยัจากชุมชนและ
นักวิจัยที่คณะกำหนด 

1 คะแนน / ครั้ง  หลักฐานการเข้าร่วม/โครงการ
อบรม 

การไดร้ับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ทีป่รึกษานิสิต/
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา  

ที่ปรึกษาหลัก 2 คะแนน  
ที่ปรึกษารอง 1 คะแนน 

 คำสั่งแต่งตั้ง 

การรับได้รับทุนวิจยัจากภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าโครงการ 2 คะแนนผู้วิจัยรว่ม 1 คะแนน  สัญญาการรับทุนวิจัย 

ภาระงานด้านบริการวิชาการ ร้อยละ 10 (คะแนนรวม 190 คะแนน) 
โดยภาระงานด้านบริการวิชาการ 100 คะแนน เทียบเป็น ร้อยละ 10 

1 ภาระงานด้านการบริการวิชาการ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

  ช่ัวโมงภาระงานรวม 540 ชม./ป ี= 10 คะแนน 10 คะแนน คำนวณคะแนนจากการกรอกภาระ
งานในระบบ 

2 การบริการวิชาการแก่ชุมชน  180 คะแนน  

การออกหน่วยให้บริการสุขภาพ/บริการวิชาการแก่
ชุมชน ตามที่คณะกำหนด***** 

ในจังหวัดพะเยา = 5 คะแนน / ครั้ง 
นอกจังหวัดพะเยา = 10 คะแนน / ครั้ง 

10 หนังสือเชิญ  
หนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติงาน 
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การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกตั้งแต่
ระดับจังหวดัขึ้นไป  

ในจังหวัดพะเยา = 5 คะแนน / ครั้ง 
นอกจังหวัดพะเยา = 10 คะแนน / ครั้ง 

10 หนังสืออนุมัติการจัดกิจกรรม 

การเขียนบทความการศึกษาต่อเนือ่งทางเภสัช
ศาสตร์ (CPE) 

1 CPE = 5 คะแนน 50 บทความ CPE 

การให้บริการวิชาการที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(การเขียนบทความ / Facebook Live) 

1 ครั้ง = 5 คะแนน 
 

30  หลักฐานแสดงการบริการวิชาการที่
เผยแพรสู่่สาธารณะ 

การนิพนธ์ตําราหรือหนังสือ  
 

ตำรา/หนังสือ บทละ 10 คะแนน 
ตำรา/หนังสือ= 50 คะแนน (80 หน้าขึ้นไปหรือทั้ง
เล่ม) 

50 หนังสือ ตำรา 

การไดร้ับแต่งตั้งเป็นบรรณาธิการ  (Editor-in-
Cheif) ในวารสารวิชาการ  

วารสารระดับชาติ = 5 คะแนน 
วารสารระดับนานาชาติ = 10 คะแนน 

10 คำสั่งแต่งตั้ง 
เอกสารแสดงการเป็นบรรณาธิการ 

การไดร้ับแต่งตั้งเป็นกองบรรณาธกิาร (Editorial 
Board) ในวารสารวิชาการ 

วารสารระดับชาติ = 5 คะแนน 
วารสารระดับนานาชาติ = 10 คะแนน 
 

10 คำสั่งแต่งตั้ง 
เอกสารแสดงการเป็นกอง
บรรณาธิการ 

 Reviewer (ผู้พิจารณาบทความวชิาการ) วารสารระดับชาติ บทความละ = 5 คะแนน 
วารสารระดับนานาชาติ บทความละ = 10 คะแนน 

10 หนังสือตอบรับการเป็นผู้พิจารณา
บทความ/การส่งคะแนน 

ภาระงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมหลักสูตร ร้อยละ 5 (คะแนนรวม 30 คะแนน) 
โดยภาระงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ 10 คะแนน เทียบเป็น ร้อยละ 5 

1 คณะทำงานจัดต้ังและบริหารศูนย์การเรียนรู้ทาง
เภสัชศาสตร์อย่างย่ังยืน (จัดต้ังศูนย์ฯ ให้สำเร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2565) 
กิจกรรมประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการจัดตั้งและบริหารศูนย์การเรียนรู้
ทางเภสัชศาสตร์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะตั้งจัดตั้งศูนย์ฯ 
ขึ้นให้สำเร็จภายในปีงบประมาณ 2565   
2. การส่งผลงานวิจัยเข้ามาเผยแพร่ในศูนย์การ
เรียนรูฯ้   

1.เป็นคณะกรรมการฯ และเขา้ร่วมประชุมมากกว่า
ร้อยละ 80 (6 คะแนน)   
2.ส่งผลงานมาเผยแพร่ในศูนย์การเรียนรู้ (2 คะแนน/
ผลงาน)  
3. การเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรยีนรู้ (2 
คะแนน/ครั้ง) 

10 1. คำสั่งแต่งตั้ง/เอกสารลงนามการ
เข้าร่่วมประชุม/บันทึกการประชุม  
2. บันทึกการส่งผลงานเข้ามา
เผยแพร่ในศูนย์การเรียนรู้ฯ  
3. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรูฯ้ 
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3. การเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรยีนรู้ฯ   

2 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมคุณภาพ
นิสิต การสร้างเสริมสุนทรียภาพและสขุภาพใน
การดำเนินชีวิต  
กิจกรรมประกอบด้วย 
1.งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ  
1.1 มีโครงการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   
1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม
ของคณะเช่น งานทำบุญตักบาตร กาดเวิ้งว้าว ฯลฯ   
2.การสร้างเสริมสุนทรียภาพและสุขภาพในการ
ดำเนินชีวิต  
2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและงานคณุภาพ
นิสิตฯ เช่น ไหว้ครู ปฐมนเิทศนิสิตใหม่ ติดกระดุม
และปลดกระดุม ปัจฉมินิเทศ ปีใหม่คณะ กีฬาสี
คณะ Good bye senior, homecoming day  
กรรมการรับปริญญา ฯลฯ 
2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมอนรุักษ์สิง่แวดล้อม เช่น 
ปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงทัศนยีภาพของคณะ
“Big cleaning day”  
 2.3 การดูแลสุขภาพ เช่น  
-การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพของคณะ/
ภายนอก  
-บันทึกการเผาผลาญ calories (ไม่น้อยกว่า 200 
Kcal)  
-รายงานผลการตรวจสุขภาพ ที่แสดงว่า ค่าต่างๆ ที่
ถูกประเมิน เช่น Total cholesterol, LDL, 
Triglyceride, Fasting blood sucrose, Blood 
pressure อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
2.4  กิจกรรมเสริมหลักสตูรตามทีค่ณะฯกำหนด** 

1.งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ  
1.1 หัวหน้าโครงการ 1 คะแนน, คณะผู้
ดำเนินงาน 0.5 คะแนน  
1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรมของ
คณะฯ (1 คะแนน/ครั้ง)  
  
 
 
 
 
2. การสร้างเสริมสุนทรียภาพและสุขภาพในการ
ดำเนินชีวิต  
การเข้าร่วมกิจกรรม หรือการทำกจิกรรม (1 คะแนน/
ครั้ง หรือ 1 คะแนน/หลักฐาน)  

20 1.งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะ  
1. การส่งข้อเสนอโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว มายัง
งานคุณภาพนสิิตฯ  
2. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  
 
 
 
 
2.การสร้างเสริมสุนทรียภาพใน
การดำเนินชีวิต  
1. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ฝ่ายคณุภาพนสิิตฯ  
2.  ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบกับ
แบบรายงานโดยฝ่ายคุณภาพ
นิสิต (กรณีเป็นกิจกรรมภายนอก)  
3. รายงานผลการตรวจสภุาพ
ประจำปี  
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ภาระงานด้านการบริหาร ร้อยละ 5 (คะแนนรวม 35 คะแนน) 
โดยภาระงานด้านการบริหาร 10 คะแนน เทียบเป็น ร้อยละ 5 

1 จำนวนภาระงานบริหาร ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั  

  ช่ัวโมงภาระงานรวม 100 ชม./ป ี= 5 คะแนน 5  

2 การเข้าร่วมกิจกรรม/มีผลงานเพื่อเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร  
-กิจกรรมทางออนไลน์/content เพื่อเพิ่มยอดการ
เข้าชมช่องทางออนไลน ์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
-ได้รับรางวัลรางวลัหรือการเชิดชูเกียรติจาก
หน่วยงาน/องค์กรภายนอกระดับชาติและนานาชาติ 
(ทุกพันธกิจ) 
 
 
 
-คณะกรรมการขับเคลื่อนการบรหิารงานคณะ 
(ความเป็นเลิศ)  

 
 
-เป็นผู้จัดกิจกรรมทางออนไลน/์สร้าง content เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ทางสื่อออนไลน์ กจิกรรมละ 10 
คะแนน 
-เข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ กิจกรรมละ 2.5 
คะแนน 
-รางวัลรางวัลหรือการเชิดชูเกียรตจิากหน่วยงาน/
องค์กรภายนอกระดับชาติและนานาชาติ รางวัลละ 10 
คะแนน 
-เป็นคณะกรรมการและเข้าร่วมประชุมเกิน ร้อยละ 
80  5 คะแนน 

20  
 
-หลักฐานกิจกรรมทางออนไลน/์
content ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กร 
-รางวัล/หลักฐานการเชิดชูเกียรต ิ
 
 
 
 
-คำสั่งแต่งตั้ง 
-รายชื่อ/รายงานการประชุม  

3 ภาระงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ทีป่รึกษาชมรม/
สโมสรนสิิตและถ้าเป็นที่ปรึกษาโครงการที่นิสิต
จัดทำ (ยกเว้นการรับผดิชอบโดยตำแหน่งบริหาร) 
รายงานผลตามที่งานคุณภาพนิสิตกำหนด 

ให้คำปรึกษานิสติที่ปรึกษา/สโมสร/ชมรม/โครงการ 
ครั้งละ 2.5 คะแนน   
ไม่มี = 0 คะแนน 

5 รายงานจากงานคณุภาพนิสติ 

4 กรรมการพัฒนาหลักสูตร (รวมทั้งกรรมการตัวแทน
ในคณะที่ได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นประธานหลักสตูร)  

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ = 5 คะแนน 5 คำสั่งแต่งตั้ง 

 
*กิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามที่คณะฯกำหนด หมายถึง กิจกรรมอืน่ๆ ท่ีถูกจัดขึ้นโดยคณะฯ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตาราง 
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เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมการทำงาน ร้อยละ 20 
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1 ความสนใจใฝรู่้ เพื่อสั่งสมพัฒนาศกัยภาพ
ความรู้ ความสามารถของตน รวมทั้งศึกษา
องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 ประเมินจากเข้าร่วมโครงการอบรม/ประชุมวิชาการ/สัมมนา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน /การเป็นผู้ประกอบการ 
-เข้าร่วมด้านการเรียนการสอน ครั้งละ  4  คะแนน 
-เข้าร่วมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งละ 4  คะแนน  

เข้าร่วมโครงการอบรม/ประชุม
วิชาการ/สมัมนา เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้/การเรียนการสอน  

2 ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
และผูบ้ังคับบัญชา ตลอดจนการมสี่วน
ร่วมกับกิจกรรมตา่งๆของมหาวิทยาลัย 

4 -คะแนนจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 2 คะแนน 
(เพื่อน: สัดส่วนในกลุม่วิชา >50% นอกกลุ่ม 50% ) 
-ความครบถ้วนของการปฏิบัติงาน 5 ด้าน  
ด้านละ 0.2 คะแนน 
-ภาระงานครบ 1,260 ภาระงานต่อรอบประเมิน  
1,260 ภาระงาน = 1 คะแนน 

ระบบส่วนกลางของคณะ 

3 ทัศนคติที่ดีและความภูมิใจในองค์กร 4 คะแนนจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานภายนอก 
(เพื่อน: สัดส่วนในกลุม่วิชา >50% นอกกลุ่ม 50% ) 

ระบบส่วนกลางของคณะ 

4 ความสมำ่เสมอในการมาทำงานตลอดปีและ
ตรงต่อเวลา 

4 -การจัดทำ/จัดส่งเอกสาร มคอ. ข้อสอบ ตามกำหนดเวลา   
ตามกำหนดทุกข้อ   = 2 คะแนน 
ช้ากว่ากำหนด       = 1 คะแนน 
ไม่ส่ง หรือเสียหาย  = 0 คะแนน 
-การเข้าร่วมการประชุมสาขาวิชา(ยกเว้นภารกิจทีม่ีหลักฐานแสดง)   
ร้อยละ 80 ข้ึนไป = 2 คะแนน 
ร้อยละ 50 – 79 = 1 คะแนน 
น้อยกว่าร้อยละ 50 = 0 คะแนน 

-สรุปรายงานการส่งเอกสารจาก
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
-สรุปรายชื่อการประชุม
สาขาวิชา 

5 ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และการ
รักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

4 คะแนนจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
ไม่ประพฤติผดิ =4 
ประพฤตผิิด = 0 

ระบบส่วนกลางของคณะ 
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เพ่ือนร่วมงาน 
สาขาบริบาลเภสัชกรรม: ในกลุม่วิชา คือ สมาชิกในกลุ่มวิชา นอกกลุ่มวิชา คือ สมาชิกนอกกลุ่มวิชา สาขาเครื่องสำอาง และพนักงานสายสนับสนุน 
สาชาวิทยาศาสตรเ์ครื่องสำอาง : ในกลุ่มวิชา คือ สมาชิกในสาขา นอกกลุ่มวิชา คือ สาขาบริบาล และพนักงานสายสนบัสนุน 
 
ผู้บังคับบัญชา 
ตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชา 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบด ี คณบดี  
ประธานหลักสตูร คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบด ี
หัวหน้ากลุ่มวิชา  รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสตูร 
อาจารย์  ประธานหลักสตูร หัวหน้ากลุ่มวิชา  

 



 
เกณฑ์ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน พนักงานสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนรวม ร้อยละ 100 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

พิจารณาจาก 4 ด้าน ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยากำหนด ซึ่งประกอบ  
  - ปริมาณงาน      คิดเป็นร้อยละ 20  
  - คุณภาพของงาน     คิดเป็นร้อยละ 20  
   - ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน   คิดเป็นร้อยละ 20 
  - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่องาน  คิดเป็นร้อยละ 20  
           

2. พฤติกรรมการทำงาน ร้อยละ 20 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๓



เกณฑ์ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
 เกณฑ ์ คะแนน

รวม 
การประเมิน คะแนน รายละเอียดคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

1 ปริมาณงาน ได้แก่ ปรมิาณงาน
มากน้อยที่ทำไดส้ำเร็จตาม
หน้าท่ีหรือตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด 
หรือรวดเร็วกว่ากำหนด 

20 ประเมินจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
- โดย ผู้บังคับบัญชา  
- โดย คณะกรรมการประเมิน  

 
 
5 
5 

ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการประเมินจาก
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมงานท่ีตอบสนองเป้าหมาย
ในการดำเนินงานของคณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2565 หรือการ
ปฏิบัติงานรอง 

5 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 1 ชุด = 0.5 คะแนน 
การปฏิบัติงานรอง  

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-รายงานผลการปฏิบัติงานรอง 

ผู้ประสานโครงการ 
หรือคณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้าง/
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะ
หรือ ม. 
 
 
 
 
 

5 ผู้ประสานโครงการละ 1 คะแนน 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 1 ชุด = 0.5 คะแนน 

โครงการที่เป็นผู้ประสาน 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2 คุณภาพของงาน ได้แก่ การ
ปฏิบัติงานท่ีไดผ้ลงานถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบรูณ์ การปฏิบตัิงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูง 

20 ประเมินจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน โดยประเมินจาก
ตัวช้ีวัดหรือผลสมัฤทธ์ิของงาน 
- โดย ผู้บังคับบัญชา   
- โดย คณะกรรมการประเมิน 
 

 
 
 
5 
5 
 

ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการประเมินจาก
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาจาก KPI คุณภาพงาน /ผลสัมฤทธิ์ 
(ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบญัชา) 
บรรลุ > 80% =5 คะแนน 
บรรลุ 71-80% = 4 คะแนน 
บรรลุ 61-70% = 3 คะแนน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 



 เกณฑ ์ คะแนน
รวม 

การประเมิน คะแนน รายละเอียดคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

บรรลุ 51-60% = 2 คะแนน 
บรรลุ 31- 50% = 1 คะแนน 
บรรลุ 1-30% = 0.5 คะแนน 

ความพึงพอใจจากลูกค้า  
 
 

10 >4.51 จาก 5 คะแนน = 10 คะแนน  
3.51-4.5 จาก 5 คะแนน = 8 คะแนน  
2.51-3.51 จาก 5 คะแนน = 5 คะแนน  
0.01-2.51 จาก 5 คะแนน = 2 คะแนน 

คะแนนประเมินความพึงพอใจลูกค้า
(ระบบกลางของคณะ) 

3 ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการทำงานและขั้นตอน
ต่างๆ ของงานท่ีปฏิบัติ 

20 คู่มือปฏิบัติงาน  
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-ได้รับการประเมิน 1 งาน = 7คะแนน 
-เสร็จสมบรูณ์ แตย่ังไมไ่ดร้ับการประเมิน 1 งาน = 
4 คะแนน 

-เอกสารการไดร้ับการประเมินคู่มอื
ปฏิบัติงาน 
-คู่มือปฏิบัติงาน 

คู่มือให้บริการ  6 คู่มือละ 2 คะแนน คู่มือให้บริการ 
มีการยื่นขอตำแหน่งที่สูงข้ึน 10  เอกสารการยื่นขอตำแหน่งทีสู่งขึ้น 
ผ่านการประเมินค่างาน 10  เอกสารการประเมินคา่งาน 
ลดขั้นตอน/ลดระยะเวลา 10 1 งาน = 5 คะแนน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  

(เปรียบเทียบก่อนและหลัง) 
พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม ่ 8 1 งาน = 8 คะแนน ขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ีแสดงให้เห็น

ว่าเป็นข้ันตอนใหม ่
อบรม reskill/up-skill 10 อบรม Reskill ที่ตรงตามสายงาน  

ครั้งละ 2.5 คะแนน  
(รวมถึง ทักษะเขียนหนังสือราชการ) 
อบรม upskill ที่คณะต้องการ ครั้งละ 5 คะแนน 
(หน.สนง. ประชุมพูดคยุ) 
-ทักษะการออกแบบสื่อ 
-ทักษะการเขียนข่าว 
-ทักษะ platform online 
-ทักษะการบริการด้วยใจ 
-ทักษะการคิดเชิงออกแบบ 

เอกสารการเข้าร่วมอบรม 



 เกณฑ ์ คะแนน
รวม 

การประเมิน คะแนน รายละเอียดคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

4 ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ที่เป็น
ประโยชน์ต่องาน หรือสรา้ง
ผลงานเชิงพัฒนา 

20 งานวิจัยในงานประจำ  
 

20 -ได้รับทุนสนับสนุนจาก ม. = 5 คะแนน 
-ดำเนินการเสรจ็ 1 งาน= 15 คะแนน 
-กำลังดำเนินการ 1 งาน= 10 คะแนน 
-ตีพิมพ์/เผยแพร่ ทุกระดับ = 20 คะแนน  
-มีการนำไปใช้ประโยชน์จากภายนอก = 5 คะแนน 
หมายเหตุ 
-กรณีทำวิจัยร่วม นับตามร้อยละสดัส่วน 
-การทำวิจัย นับตามกรอบเวลาที่กำหนด 

-หนังสือแสดงการไดร้ับทุนสนับสนุน 
-หนังสือแสดงการอนุมตัิการทำงาน
วิจัยในงานประจำ 
-เล่มสรุปงานวิจัยในงานประจำ 
รายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย 
-เอกสารแสดงการตีพิมพ์เผยแพร ่
-เอกสารแสดงการใช้ประโยชน ์

 
 
เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมการทำงาน ร้อยละ 20 

 เกณฑ ์ คะแนน การประเมิน รายละเอียดคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
1 ความมุ่งมั่นกระตือรือร้น ตั้งใจในการ

ทำงาน สนใจใฝ่รู้ และตรงต่อเวลา 
4 การเข้าร่วมประชุมสายสนับสนุน จำนวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม 

> 80% =2 คะแนน 
51-80% = 1 คะแนน 
1-50% = 0.5 คะแนน 

สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสายสนับสนุน 

การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ /ม. 
(ท่ีได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการคณะ) 
 
 

จำนวนครั้งท่ีเข้าร่วมกิจกรรม(คิดจากสัดส่วนท่ีเข้า
ร่วมจากกิจกรรมทั้งหมดที่คณะกรรมการคณะ
อนุมัติ) 
> 80% =2 คะแนน 
51-80% = 1 คะแนน 
1-50% = 0.5 คะแนน 

สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

2 ให้บริการที่เป็นมิตรด้วยอัธยาศัยไมตรี 
สุภาพ และให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษา
แก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ มมีนุษย
สัมพันธ์ ความมีน้ำใจ เสียสละ 

4 ความพึงพอใจจากลูกค้า 
 

>4.51 จาก 5 คะแนน = 4 คะแนน  
3.51-4.5 จาก 5 คะแนน = 3 คะแนน  
2.51-3.51 จาก 5 คะแนน = 2 คะแนน  
0.01-2.51 จาก 5 คะแนน = 1 คะแนน 

คะแนนประเมินความพึงพอใจลูกค้า
(ระบบกลางของคณะ) 



 เกณฑ ์ คะแนน การประเมิน รายละเอียดคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
3 ความสามารถในการวเิคราะห์แก้ไขปัญหา

และตดัสินใจได้อย่างรอบคอบ ทัน
เหตุการณ์ พัฒนางาน องค์ความรูใ้หม่ 

4 คะแนนจากเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา 
 

-วิเคราะห์แกไ้ขปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง
รอบคอบทันเหตุการณ์=4 
-วิเคราะห์แกไ้ขปัญหาได้และตัดสนิใจยังไม่
รอบคอบ=3 
-วิเคราะห์แกไ้ขปัญหาได้แต่ต้องไดร้ับคำแนะนำ/
ข้อเสนอแนะเป็นส่วนน้อย = 2  
-วิเคราะห์แกไ้ขปัญหาได้บางส่วนและต้องได้รับ
คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะเป็นส่วนมาก = 1 
-ไม่สามารถวิเคราะห์แก้ไขปญัหาได้=0 

การสังเกตการณ ์

4 ความสามารถในการประสานงาน การ
ทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

4 คะแนนจากเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินตารางแนบ  
(คะแนนเต็ม = 20 คะแนน) 
20 คะแนน เทียบเป็น 4 คะแนน 

การสังเกตการณ ์

5 ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และการ
รักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

4 คะแนนจากเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา 
 

ไม่ประพฤติผดิ =4 
ประพฤตผิิด = 0 

การสังเกตการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินพฤติกรรมการทำงาน ข้อ 4 ความสามารถในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

หัวข้อการประเมิน 
     คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การวางแผนการทำงาน  มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน

และเสนอวิธแีก้ปัญหาหรือทางเลือกใน
การดำเนินงานอื่นๆได้ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

 มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ทำงานและเสนอวธิีแกป้ัญหาหรือ
ทางเลือกในการดำเนินงานอื่นๆได ้

 มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ทำงาน  

 มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการทำงานน้อย 

2. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ และภายในเวลาทีก่ำหนด 

 ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ แต่ส่งช้ากว่าเวลาที่กำหนด 
 

 ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่
สมบูรณ์ แต่ส่งภายในเวลาทีก่ำหนด 

 ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่
เสร็จสมบูรณ์ และส่งช้ากว่า
เวลาที่กำหนด 

3. ความร่วมมือในการทำงาน  ให้ความร่วมมอืในการทำงานดีมาก  ให้ความร่วมมอืในการทำงานด ี  ให้ความร่วมมอืในการทำงานปาน
กลาง 

 ให้ความร่วมมอืในการ
ทำงานน้อย 

4. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  แสดงความคิดเห็นได้ชัดเจนมากและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
มาก 

 แสดงความคิดเห็นได้ชัดเจนและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี 

 แสดงความคิดเห็นค่อนข้างน้อย
และไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
ปานกลาง 

 แสดงความคิดเห็นน้อย 

5. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นอยา่ง
มาก และสามารถสรุป เสนอทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหาได้ดีมาก 

 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยา่ง
มาก และระบุจุดแข็ง-จุดอ่อนของ
หลักฐานโต้แย้งได้ดี 

 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นปาน
กลาง 

 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
น้อย 

รวม 5 ข้อ  20  คะแนน     

 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดผู้ประเมินประเมินพฤติกรรมการทำงาน  
 ผู้รับการประเมิน ผู้บังคับบัญชา 

ประเมินด้านพฤติกรรม 
 ข้อ 3, 4, 5 

เพ่ือนร่วมงาน 
ประเมินด้านพฤติกรรม 

ข้อ 3, 4, 5 

ลูกค้า/ผู้รับบริการ ประเมิน ข้อ 2 
นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที ่ ภายนอก 

1 หัวหน้าสำนักงาน คณบด ี
รองคณบด ี
ผู้ช่วยคณบด ี
ประธานหลักสตูร 

หน.งาน 100% 
เจ้าหน้าท่ี  >50% 

10 คน >50%อ. 
(25 คน) 

>50%จนท. 
(10 คน) 

คณะ/กอง/ภายนอก 
>10%แบบสอบถามที่ตอบกลับ 
 

2 หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป 

คณบด ี
รองคณบด ี
ผู้ช่วยคณบด ี
ประธานหลักสตูร 
หัวหน้าสำนักงาน 

ในกลุ่มงาน 100% 
นอกกลุ่มงาน 50% 

10 คน >50%อ. 
(25 คน) 

>50%จนท. 
(10 คน) 

คณะ/กอง/ภายนอก 
>10%แบบสอบถามที่ตอบกลับ 

3 หัวหน้างาน
แผนงาน 

คณบด ี
รองคณบด ี
ผู้ช่วยคณบด ี
ประธานหลักสตูร 
หัวหน้าสำนักงาน 

ในกลุ่มงาน 100% 
นอกกลุ่มงาน 50% 

10 คน >50%อ. 
(25 คน) 

>20%จนท. 
(4 คน) 

คณะ/กอง/ภายนอก 
>10%แบบสอบถามที่ตอบกลับ 

4 หัวหน้างาน
วิชาการ 

คณบด ี
รองคณบด ี
ผู้ช่วยคณบด ี
ประธานหลักสตูร 
หัวหน้าสำนักงาน 
 

ในกลุ่มงาน 100% 
นอกกลุ่มงาน 50% 

10 คน / 
>50%อ. 
(25 คน) 

/ 
>20%จนท. 

(4 คน) 

คณะ/กอง/แหล่งฝึก/ภายนอก/
ผู้ปกครอง 
>10%แบบสอบถามที่ตอบกลับ 

5 หัวหน้างาน
ปฏิบัติการ 

คณบด ี
รองคณบด ี
ผู้ช่วยคณบด ี
ประธานหลักสตูรหัวหน้า
สำนักงาน 

ในกลุ่มงาน 100% 
นอกกลุ่มงาน 50% 

10 คน 
 

/ 
>50%อ. 
(25 คน) 

/ 
>10%จนท. 

(4 คน) 

คณะ/กอง/ภายนอก 
>5%แบบสอบถาม 



 ผู้รับการประเมิน ผู้บังคับบัญชา 
ประเมินด้านพฤติกรรม 

 ข้อ 3, 4, 5 

เพ่ือนร่วมงาน 
ประเมินด้านพฤติกรรม 

ข้อ 3, 4, 5 

ลูกค้า/ผู้รับบริการ ประเมิน ข้อ 2 
นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที ่ ภายนอก 

6 พนักงานสาย
สนับสนุนบริหาร
ทั่วไป 

รองคณบดีพัฒนา 
ผู้ช่วยคณบดีสารสนเทศ 
หัวหน้าสำนักงาน 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป  

ในกลุ่มงาน 100% 
นอกกลุ่มงาน 50% 

10 คน / 
>50%อ. 
(25 คน) 

/ 
>50%จนท. 

(10 คน) 

คณะ/กอง/ภายนอก 
>10%แบบสอบถาม 

7 พนักงานสาย
สนับสนุนงาน
แผนงาน 

รองคณบดีวิจยั 
รองพัฒนาองค์กร 
ผู้ช่วยคณบดีประกัน 
หัวหน้าสำนักงาน 
หัวหน้างานงานแผนงาน 

ในกลุ่มงาน 100% 
นอกกลุ่มงาน 50% 

10 คน / 
>50%อ. 
(25 คน) 

/ 
>30%จนท. 

(6 คน) 

คณะ/กอง/ภายนอก 
>10%แบบสอบถาม 

8 พนักงานสาย
สนับสนุนงาน
วิชาการ 

รองคณบดีวิชาการ 
รองคณบดฝี่ายคณุภาพ
นิสิต 
ผู้ช่วยแหล่งฝึก 
หัวหน้าสำนักงาน 
หัวหน้างานวิชาการ 

ในกลุ่มงาน 100% 
นอกกลุ่มงาน 50% 

100 คน / 
>50%อ. 
(25 คน) 

 

/ 
>20%จนท. 

(4 คน) 

คณะ/กอง/แหล่งฝึก/ภายนอก/
ผู้ปกครอง 
>10%แบบสอบถาม 

9 พนักงานสาย
สนับสนุนงาน
ปฏิบัติการ 

รองคณบดีวิจยั 
ผู้ช่วยปฏิบัติการ 
หัวหน้าสำนักงาน 
หัวหน้างานงานปฏิบัติการ 

ในกลุ่มงาน 100% 
นอกกลุ่มงาน 50% 

100 คน / 
>50%อ. 
(25 คน) 

/ 
>10%จนท. 

(4 คน) 

คณะ/กอง/แหล่งฝึก/ภายนอก 
>5%แบบสอบถาม 
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