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บทท่ี 1   
การกําหนดสมรรถนะของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.1 วัตถุประสงคของการนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรบุคคล ไมวาจะเปน
การคัดเลือก สรรหา ฝกอบรม การประเมินผล และความกาวหนาในวิชาชีพ รวมทั้งการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ตัวชี้วัดที่ 15  :  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  

2.  เพ่ือใหบุคลากรไดตระหนักและวางแผนการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ รวมท้ัง
พฤติกรรมท่ีจําเปนตองมี เพื่อการปฏิบัติงานในตําแหนงของตนอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2 ขอพึงระวังในการกําหนดสมรรถนะขององคกร 

ในการนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น มีขอพึงระวังและผลกระทบ  
ท่ีอาจเกิดขึ้น ดังนี ้

1.   องคกรตองมีวิสัยทัศน (Vision) และแผนกลยุทธ (Strategy) ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนภารกิจหลัก
ของตน เนื่องจากการกําหนดสมรรถนะ (competency) นั้น จะตองเปนไปในแนวทางเดียวกับ วิสัยทัศน 
(Vision) และแผนกลยุทธ (Strategy) จึงจะนํามาสูการพัฒนาและการสรางบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือให
องคกรบรรลุเปาหมายที่วางไว 

2.  องคกรจะกําหนดสมรรถนะ (competency) ไดอยางชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
จุดมุงหมายขององคกร  ตอเม่ือตําแหนงงานภายในองคกรมีการจัดแบงอยางชัดเจนและสะทอนถึงภารกิจ
หลักขององคกร 

3.  ระดับบริหารจะตองมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารงาน
บุคคลภายในองคกร 

4.  การนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารงานบุคคลภายในองคกร จําเปนตองมีการชี้แจง  
สรางความเขาใจและประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบกอนเริ่มดําเนินการ 
1.3  ข้ันตอนในการดําเนินงานเพื่อกําหนดสมรรถนะ 
 ในการกําหนดสมรรถนะ (competency)  เพ่ือนํามาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรนั้น  
มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี ้

1. ศึกษาแผนยุทธศาสตร /กลยุทธและความตองการขององคกร 
 ศึกษาวิสัยทัศน  กลยุทธ และความตองการขององคกร  โครงสรางขององคกรและ

หนวยงาน รวมทั้งผลลัพธท่ีคาดหวัง 
2. เก็บขอมูลและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน 

 เก็บขอมูลลักษณะงานของตําแหนงตางๆ ซึ่งอาจทําโดยการสัมภาษณ   การประชุม 
สัมมนา  หรือการศึกษาจากเอกสารบรรยายลักษณะงาน 
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 การกําหนดสมรรถนะ (competency) จะงายขึ้น  หากองคกรมีเอกสารคําบรรยาย
ลักษณะงานของแตละตําแหนงแลว 

3.   กําหนดคุณลักษณะ  ทักษะ พฤติกรรมท่ีจําเปน 
 กําหนดคุณลักษณะ  ทักษะ พฤติกรรมท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ 

ใหมีประสิทธิภาพ 
 กําหนดสมรรถนะของแตละตําแหนงรวมกัน  และจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ 

(Competency Dictionary)  ซึ่งอธิบายความหมายของสมรรถนะแตละตัว 
 นําพจนานุกรมสมรรถนะมาพิจารณารวมกับโครงสรางของตําแหนงแตละตําแหนงและ

พิจารณากําหนดความตองการของสมรรถนะท่ีแตกตางกันในแตละระดับของตําแหนงงาน 
4. ชี้แจงและสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกระดับ 

 ชี้แจงและสรางความเขาใจกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงงานนั้นๆ  
5. นําไปใชวัดผลในการปฏิบัติ 

 นําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลดานตางๆ เชน การจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล  (Individual Development Plan : IDP)  การฝกบอบรมและการพัฒนา  
การพัฒนาความกาวหนาทางสายอาชีพ  หรือใชเปนปจจัยในการพิจารณาสรรหา
บุคคลใหเหมาะกับคุณสมบัติของตําแหนงนั้นๆ  

1.4  การกําหนดแนวทางการประเมินตามตัวช้ีวัดสมรรถนะของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในการกําหนดแนวทางการประเมินตามตัวชี้วัดสมรรถนะของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  นั้น ในเบ้ืองตนกําหนดการประเมินบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไว ดังนี้ 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

การประเมินสมรรถนะ การประเมินสมรรถนะ 
1.  สมรรถนะหลัก                         คาน้ําหนัก 20 % 
   1.1  การมุงผลสัมฤทธิ ์
  1.2 ความเขาใจองคกรและระบบงาน 
  1.3 การทํางานเปนทีม 
  1.4 การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

1.  สมรรถนะหลัก           คาน้ําหนัก ..........         
  1.1  การมุงผลสัมฤทธิ ์
  1.2 ความเขาใจองคกรและระบบงาน 
  1.3 การทํางานเปนทีม 
  1.4 การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

2.  สมรรถนะตามสายงาน             คาน้ําหนัก 10 % 
     2.1  การคนควาและถายทอดความรู 
     2.2  การพัฒนาศักยภาพคน 

2. สมรรถนะตามสายงาน            คาน้ําหนัก............ 
    2.1  มีจิตสํานึกในการใหบริการ 
    2.2  การเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

3. สมรรถนะการบริหารจัดการ      คาน้ําหนัก 10 % 
  3.1 ความสามารถในการสื่อสารขอมูล การสนับสนุน

และติดตามงาน 
3.2  การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจแกปญหา 

3. สมรรถนะดานการบริหาร      คาน้ําหนัก ………. 
  3.1 ความสามารถในการสื่อสารขอมูล การสนับสนุน

และติดตามงาน 
3.2  การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจแกปญหา 
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สายวิชาการ สายสนับสนุน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน       คาน้ําหนัก 70 % การประเมินผลการปฏิบัติงาน       คาน้ําหนัก 70 % 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานประจํา 
     (คาน้ําหนัก 40 %) 

   -  งานดานการผลิตบัณฑิต 
  -  งานดานการวิจัย 
 -  งานดานการบริการวิชาการ 
  - งานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  งานอื่น  ๆ
-  งานบริหาร (สําหรับผูมีตําแหนงบริหาร) 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานประจํา 
 

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  คาน้ําหนัก 30 % 
 -  การจัดการเรียนการสอน 
-  งานวิจัย  งานสรางสรรคทางศิลปะและการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 

หมายเหตุ : ในสวนของสายสนับสนุนยังไมได
กําหนดคาน้ําหนักหรือเกณฑการประเมิน  โดยอาจ
ใชวิธีการประเมินตามตัวชี้วัดหรือตามแนวทางการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย 

 
ท้ังนี้  มีคําอธิบายของสมรรถนะดานตางๆ ไวดังนี ้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)  

หมายถึง  คุณลักษณะรวมของบุคลากรท้ังองคกรเพ่ือหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ี   
พึงประสงครวมกัน ซึ่งสมรรถนะหลักจะกําหนดโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน (Vision)  พันธกิจ (Mission)  
กลยุทธ (Strategy) และ/หรือคานิยมหลัก (Values) ขององคกร  โดยจะใชตัวใดตัวหนึ่งหรือใชทั้งหมด
รวมกันก็ได  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคขององคกร ทั้งนี้ สมรรถนะหลักประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ดังนี้ 

 

คุณลักษณะ :    การมุงผลสัมฤทธิ ์
คําจํากัดความ :    ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานหรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยู               

โดยมาตรฐานนี้เปนเกณฑท่ีคณะศึกษาศาสตรกําหนดขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน  อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลเุปาหมายท่ีมีระดับความยา และทาทายเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

คุณลักษณะ :    ความเขาใจในองคกรและระบบงาน  
คําจํากัดความ :    มีความรูความเขาใจโครงสรางและระบบงานขององคกร  รวมทั้งสายการบังคับบัญชา  

มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมขององคกรและขอจํากัดในดานตางๆ  เชน ทรัพยสิน  
งบประมาณ เปนตน  สามารถนําความรูความเขาใจนี้มาใชในการทํางาน  การติดตอ 
และประสานงานเพ่ือประโยชนของงานและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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คุณลักษณะ :    การทํางานเปนทีม 
คําจํากัดความ :     มีความเขาใจถึงบทบาทหนาท่ี  ความรับผิดชอบของตนเองตอหนวยงานและองคกร

ในการมีสวนรวมในการทํางาน  มีการวางแผนและแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ        
ตามความสามารถและความถนัด  รวมงานกันโดยมีการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ
ระหวางกัน  ยอมรับผังความคิดเห็น ชวยเหลือ  สนับสนุน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน    
เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 

คุณลักษณะ :    มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
คําจํากัดความ  การครองตนและประพฤติปฏิบัติตนถูกตองเหมาะสม ท้ังตามหลักกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ และคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน  และความ
ซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน โดยมุงประโยชนโดยรวมของหนวยงานและองคกร 

 

2. สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) 
                       หมายถึง สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือกลุมงานเพ่ือสนับสนุนให
บุคลากรมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและสงเสริมใหบุคลากร  
ปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีไดดียิ่งขึ้น        โดยในสวนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําหนด
สมรรถนะตามสายงานเปน      2  สายงาน  คือ  สายงานวิชาการและสายสนับสนุน  สําหรับสมรรถนะ
ตามสายงานของสายวิชาการประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ดังนี้ดังนี้ 

คุณลักษณะ :    การคนควาและการถายทอดความรู  
คําจํากัดความ :    ความสนใจใฝรู  กระตือรือรนในการศึกษา คนควา สืบคน รวบรวม  จัดเก็บขอมูล

และความรูอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะห วิจัย สรางสรรค หรือบูรณาการ     
องคความรูเพ่ือสรางแนวคิดและแนวปฏิบัติในการถายทอดและสรางองคความรู  
สามารถนําความรูและเทคโนโลยีใหมๆ  มาประยุกตใชในการถายทอดหรือสราง 
องคความรูใหม และพัฒนาตนเองใหมีความรูความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น 

คุณลักษณะ :    การพัฒนาศักยภาพคน 
คําจํากัดความ ความต้ังใจจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวโดยมุงเนนที่เจตนาท่ีจะ

พัฒนาผูอื่นและ ผลท่ีเกิดขึ้น  มากกวาเพียงปฏิบัติไปตามหนาท่ี 
 

3. สมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency) 
หมายถึง  สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะผูบริหารแตละระดับเพ่ือสนับสนุนใหผูบริหารมีการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  และสรางผลสัมฤทธิ์ตอความสําเร็จและการเติบโตขององคกร ไดแก บทบาท
ของการเปนผูบริหารในระดับคณบดี  รองคณบดี  หัวหนาภาควิชา  รองหัวหนาภาควิชา  ประธาน
สาขาวิชา  ประธานหลักสูตร  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  เลขานุการคณะ หัวหนางาน หัวหนา
สํานักงานโรงเรียนสาธิต  หัวหนาหนวย  ตลอดจนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตามแตละสายงาน (ไดแก 
ศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ผูชวยศาสตราจารย/ผูเชี่ยวชาญ/ชํานาญการ) ซึ่งตองมีความคิดเชิงกลยุทธ  
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การวางแผนงาน  การแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับท่ีแตกตางกัน ทั้งนี้ สมรรถนะการบริหาร
จัดการประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ดังนี้ 

คุณลักษณะ :     ความสามารถในการสื่อสารขอมูล การสนับสนุนและติดตามงาน 
คําจํากัดความ :     มีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารและการสนับสนุนขอมูล  

การติดตามงานท่ีถูกตอง แนะนําหรือใหขอมูลท่ีอยูในขอบเขตท่ีรับผิดชอบไดอยาง
ชัดเจนและทันทวงที   มีความสามารถจัดทําระบบขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะ :    การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจแกปญหา 
คําจํากัดความ :    ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานหรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยู               

โดยมาตรฐานนี้   เปนเกณฑท่ีคณะศึกษาศาสตรกําหนดขึ้นเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลเุปาหมายท่ีมีระดับความยากและทาทายเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ 

 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรเขาใจถึงเสนทางความกาวหนาสายอาชีพและการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เพ่ือให
บรรลุเปาหมายอยางชัดเจน (Career Path/Career Planning) 

2. บุคลากรสามารถประเมินจุดออน จุดแข็งของตน  และพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้นตามความจําเปนใน
การปฏิบัติงาน (Self Development) 

3. องคกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ไดแก  การสรรหา 
คัดเลือก  การประเมินทักษะ  การวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพ  และ/หรือแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล เปนตน 

4. องคกรสามารถวิเคราะหจุดเข็ง จุดออน  ศักยภาพของบุคลากรในองคกร  เพื่อใชในการกําหนด
แผนกลยุทธท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 
................................................................ 
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ             
และพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
(สําหรับสายวิชาการ)   

                                    สําหรับรอบระยะเวลาการประเมิน 
                                              ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม ...........– 31 มีนาคม..........) 

 ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน......... – 30 กันยายน..........) 
 

ช่ือผูรับการประเมิน  นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ 
ตําแหนง................................................................................................................................................................... 
ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย       ผูชวยศาสตราจารย     รองศาสตราจารย   
ตําแหนงบริหาร            คณบดี           รองคณบดี      หัวหนาภาควิชา     

 รองหัวหนาภาควิชา     ประธานสาขา  /ประธานหลักสูตร        
                                         ผูอํานวยการ/ประธานโรงเรียนสาธิต  รองผูอํานวยการ/รองประธานฯ 
          
ระดับ......................เงินเดือน................................................บาท    (..................................................................) 
สังกัด      

ภาควิชา     ศบ.         ศม.        ศจ.      
  ศท.     ศฐ.    ศล.    

 สํานักงานเลขานุการ   
     โรงเรียนสาธิต        

 ปฐมวัย        ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 
ผูประเมิน                 

  ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป  ผูบังคับบัญชาชั้นตน  
ตําแหนงของผูประเมิน 

  ประธานสาขาวิชา                  หัวหนาภาควิชา  คณบดี         
 
คณะกรรมการประเมิน 
 1. ..............................................................................................ตําแหนง................................................ 
 2. ..............................................................................................ตําแหนง................................................ 
 3. ..............................................................................................ตําแหนง................................................ 
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ตอนท่ี 2  แบบประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มศก. 
สําหรับรอบระยะเวลาการประเมิน   ครั้งท่ี 1 (1 ต.ค.........   – 31 มี.ค......)   ครั้งท่ี 2 (1 เม.ย......  – 30 ก.ย............) 
สวนท่ี 1  :  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูรับการประเมิน (สําหรับสายวิชาการ) 
ชื่อ-นามสกุล..............................................................ตําแหนง..............................................สังกัด...................................... 
สวนท่ี 2  :  ประวัติการลาของผูรับการประเมิน 

รอบการประเมิน จํานวนวันลา  
   ลาปวย    ลากิจ ลาพักผอน   ลาอ่ืนๆ หมายเหตุ 

คร้ังท่ี 1 (1 ตุลาคม.......... – 31 มีนาคม.............)      
คร้ังท่ี 2 (1 เมษายน..........  – 30 กันยายน.........)      

 

สวนท่ี 3  การประเมินตามตัวชี้วัดสมรรถนะ 
3.1  สมรรถนะหลัก (Core Competency)  (หมายเหตุ - เดิมคาน้ําหนักเฉลี่ยเปน 5/5/5/5) 

ลํา 
ดับ รายการประเมิน 

คาน้ําหนัก 
     20 % 

ระดับคะแนน 
การประเมิน ผลการประเมิน ผลคะแนนประเมินท่ี

ไดรับจริง 
  
 5 

  
  4 

    
3 

    
 2 

  
 1 

คะแนนที่
คาดหวัง 

คะแนนที่
ไดจากการ
ประเมิน 

ผลตาง  
(gap) คาคะแนน คิดเปนรอยละ 

   1. การมุงผลสัมฤทธิ ์ 8 %           

   2. ความเขาใจองคกรและ
ระบบงาน 

4 %           

   3. การทํางานเปนทีม 4 %           

   4. มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

4 %           

                                 รวม     20 %           

3.2  สมรรถนะตามสายงาน  (Functional Competency) 

ลํา 
ดับ รายการประเมิน คาน้ําหนัก 

     10 % 

ระดับคะแนน 
การประเมิน ผลการประเมิน 

ผลคะแนนประเมินท่ี
ไดรับจริง 

  
 5 

  
  4 

    
3 

    
 2 

  
 1 

คะแนนที่
คาดหวัง 

คะแนนที่
ไดจากการ
ประเมิน 

ผลตาง  
(gap) คาคะแนน คิดเปนรอยละ 

   1. การคนควาและถายทอด          
ความรู 

5 %         
  

   2. การพัฒนาศักยภาพคน 5 %           

                                 รวม     10 %           

*  การใหคาระดับคะแนนใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวในคําอธิบายทายตาราง ซึ่งอิงจากคูมือสมรรถนะ 
(Competency) บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 9

สวนท่ี  4  การประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ 
4.1  การประเมินตามภาระงานประจํา  (หมายเหตุ - เดิมคาน้ําหนักเฉลี่ยเปน 8/8/8/8/8) 

ลํา 
ดับ รายการประเมิน คาน้ําหนัก 

     40 % 

ระดับคะแนน 
การประเมิน ผลการประเมิน ผลคะแนนประเมินท่ี

ไดรับจริง 
  
 5 

  
  4 

    
3 

    
 2 

  
 1 

คะแนนที่
คาดหวัง 

คะแนนที่
ไดจากการ
ประเมิน 

ผลตาง  
(gap) คาคะแนน คิดเปนรอยละ 

   1 งานผลิตบัณฑิต 10 %           

   2 งานวิจัย งานสรางสรรคทาง 
ศิลปะและการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการ 

10 %           

   3 งานบริการวิชาการ 8 %           
   4 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 8 %           
   5 งานอื่น ๆ  4 %           

                               รวม                    40 %           

 
*  การใหคาระดับคะแนนใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวในคําอธิบายทายตาราง ซึ่งอิงจากประกาศคณะศึกษาศาสตร เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานปริมาณงานของอาจารยคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2552 

 

4.2  การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2553 

ลํา 
ดับ รายการประเมิน คาน้ําหนัก 

     30 % 

ระดับคะแนน 
การประเมิน ผลการประเมิน ผลคะแนนประเมินท่ี

ไดรับจริง 
  
 5 

  
  4 

    
3 

    
 2 

  
 1 

คะแนนที่
คาดหวัง 

คะแนนที่
ไดจากการ
ประเมิน 

ผลตาง  
(gap) คาคะแนน คิดเปนรอยละ 

   1  การจัดการเรียนการสอน 15 %           
   2 งานวิจัย งานสรางสรรคทาง 

ศิลปะและการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการ 

15 %           

                                    รวม          30 %           

*  การใหคาระดับคะแนนใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวในคําอธิบายทายตาราง ซึ่งอิงจากการลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร 
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ              
และพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
(สําหรับสายวิชาการ - ผูดํารงตําแหนงบริหาร)   

                                    สําหรับรอบระยะเวลาการประเมิน 
                                              ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม ...........– 31 มีนาคม..........) 

 ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน......... – 30 กันยายน..........) 
 

ช่ือผูรับการประเมิน  นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ 
ตําแหนง................................................................................................................................................................... 
ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย       ผูชวยศาสตราจารย     รองศาสตราจารย   
ตําแหนงบริหาร            คณบดี           รองคณบดี      หัวหนาภาควิชา     

 รองหัวหนาภาควิชา     ประธานสาขา  /ประธานหลักสูตร        
                                         ผูอํานวยการ/ประธานโรงเรียนสาธิต  รองผูอํานวยการ/รองประธานฯ 
          
ระดับ......................เงินเดือน................................................บาท    (..................................................................) 
สังกัด 

ภาควิชา     ศบ.         ศม.       ศจ.      
 ศท.     ศฐ.    ศล.    

 สํานักงานเลขานุการ   
     โรงเรียนสาธิต        

 ปฐมวัย        ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 
ผูประเมิน                 

  ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป  ผูบังคับบัญชาชั้นตน  
ตําแหนงของผูประเมิน 
         ประธานสาขาวิชา                  หัวหนาภาควิชา  คณบดี         
 
คณะกรรมการประเมิน 
 1. ..............................................................................................ตําแหนง................................................ 
 2. ..............................................................................................ตําแหนง................................................ 
 3. ..............................................................................................ตําแหนง................................................ 
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ตอนท่ี 2  แบบประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มศก. 
สําหรับรอบระยะเวลาการประเมิน   ครั้งท่ี 1 (1 ต.ค.........   – 31 มี.ค......)   ครั้งท่ี 2 (1 เม.ย......  – 30 ก.ย............) 
สวนท่ี 1  :  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูรับการประเมิน (สําหรับสายวิชาการ -ผูดํารงตําแหนงบริหาร) 
ชื่อ-นามสกุล..............................................................ตําแหนง..............................................สังกัด...................................... 
สวนท่ี 2  :  ประวัติการลาของผูรับการประเมิน 

รอบการประเมิน จํานวนวันลา  
   ลาปวย    ลากิจ ลาพักผอน   ลาอื่นๆ หมายเหตุ 

คร้ังท่ี 1 (1 ตุลาคม.......... – 31 มีนาคม.............)      
คร้ังท่ี 2 (1 เมษายน..........  – 30 กันยายน.........)      

 

สวนท่ี 3  การประเมินตามตัวชี้วัดสมรรถนะ 
3.1  สมรรถนะหลัก (Core Competency)  (หมายเหตุ - เดิมคาน้ําหนักเฉลี่ยเปน 5/5/5/5) 

ลํา 
ดับ รายการประเมิน 

คาน้ําหนัก 
     20 % 

ระดับคะแนน 
การประเมิน ผลการประเมิน ผลคะแนนประเมิน                

ท่ีไดรับจริง 
  
 5 

  
  4 

    
3 

    
 2 

  
 1 

คะแนนที่
คาดหวัง 

คะแนนที่
ไดจากการ
ประเมิน 

ผลตาง  
(gap) คาคะแนน คิดเปนรอยละ 

   1. การมุงผลสัมฤทธิ ์ 8 %           

   2. ความเขาใจองคกรและ
ระบบงาน 

4 %           

   3. การทํางานเปนทีม 4 %           

   4. มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

4 %           

                                 รวม     20 %           

3.2  สมรรถนะตามสายงาน  (Functional Competency) 

ลํา 
ดับ รายการประเมิน คาน้ําหนัก 

     10 % 

ระดับคะแนน 
การประเมิน ผลการประเมิน 

ผลคะแนนประเมินท่ี
ไดรับจริง 

  
 5 

  
  4 

    
3 

    
 2 

  
 1 

คะแนนที่
คาดหวัง 

คะแนนที่
ไดจากการ
ประเมิน 

ผลตาง  
(gap) คาคะแนน คิดเปนรอยละ 

   1. การคนควาและถายทอด          
ความรู 

5 %         
  

   2. การพัฒนาศักยภาพคน 5 %           

                                 รวม     10 %           

*  การใหคาระดับคะแนนใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวในคําอธิบายทายตาราง ซึ่งอิงจากคูมือสมรรถนะ 
(Competency) บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนท่ี 4  การประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ 
4.1 การประเมินตามภาระงานประจํา  (หมายเหตุ - เดิมคาน้ําหนักเฉลี่ยเปน 6/6/6/6/6/10) 

ลํา 
ดับ รายการประเมิน คาน้ําหนัก 

     40 % 

ระดับคะแนน 
การประเมิน ผลการประเมิน ผลคะแนนประเมินท่ี

ไดรับจริง 
  
 5 

  
  4 

    
3 

    
 2 

  
 1 

คะแนนที่
คาดหวัง 

คะแนนที่
ไดจากการ
ประเมิน 

ผลตาง  
(gap) คาคะแนน คิดเปนรอยละ 

   1 งานผลิตบัณฑิต 10 %           
   2 งานวิจัย งานสรางสรรคทาง 

ศิลปะและการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการ 

10 %           

   3 งานบริการวิชาการ 4 %           

   4 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4 %           

   5 งานอื่น ๆ  2 %           
   6 งานบริหาร 10%           

                               รวม                     40 %           

 
*  การใหคาระดับคะแนนใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวในคําอธิบายทายตาราง ซึ่งอิงจากประกาศคณะศึกษาศาสตร เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานปริมาณงานของอาจารยคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 1 ธนัวาคม 2552 

 

4.2  การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2553 

ลํา 
ดับ 

รายการประเมิน คาน้ําหนัก 
     30 % 

ระดับคะแนน 
การประเมิน ผลการประเมิน ผลคะแนนประเมินท่ี

ไดรับจริง 
  
 5 

  
  4 

    
3 

    
 2 

  
 1 

คะแนนที่
คาดหวัง 

คะแนนที่
ไดจากการ
ประเมิน 

ผลตาง  
(gap) คาคะแนน คิดเปนรอยละ 

   1  การจัดการเรียนการสอน 15 %           
   2 งานวิจัย งานสรางสรรคทาง 

ศิลปะและการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการ 

15 %           

                                    รวม          30 %           

*  การใหคาระดับคะแนนใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวในคําอธิบายทายตาราง ซึ่งอิงจากการลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร 
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ตารางระดับคะแนนความคาดหวัง 

รายการประเมิน 
ระดับของผูรับการประเมิน 

หมายเหต ุศ. รศ. ผศ. อ. 
การปฏิบัติงานตามภาระงานประจํา      
1.  งานผลิตบัณฑิต 3 3 3 3  
2.  งานวิจัยฯ 4 3 2 1  
3.  งานบริการวิชาการ 2 2 2 2   
4.  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 2 2 2  
5. งานอ่ืนๆ 2 2 2 2  
การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัต ิ
ราชการ 

     

1.  การจัดการเรียนการสอน 2 2 2 2  
2. งานวิจัย  งานสรางสรรคทางศิลปะและ

การผลิตผลงานทางวิชาการ 
3 2 2 1  

 
การประเมินผลงานดานการบริหาร 

 กลุมผูรับการประเมิน ระดับความคาดหวังของผูรับการประเมิน หมายเหต ุ5 4 3 2 1 
คณบด ี       
รองคณบด ี       
ผูชวยคณบด/ีหัวหนาภาควิชา       
รองหัวหนาภาควิชา /ประธานสาขา       
ประธานหลักสูตร       
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วิธีคิดคะแนน 
  การคิดคะแนนการประเมินของสายวิชาการ  คิดจากคาคะแนนการประเมินจริงที่อาจารยผูนั้นปฏิบัติ  ลบดวย
คาคะแนนความคาดหวังของอาจารยในแตละกลุม  - ซึ่งจะมีคาผลตางของการประเมิน (gap)  ทั้งน้ี มีความหมายของ
ผลตางดังนี ้

คาคะแนนผลตาง
สมรรถนะ 

คะแนนการประเมินท่ีไดรับจริง ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

                  0 1  คะแนน ตองปรับปรุง 
   1 2  คะแนน พอใช 

                 2 3  คะแนน ด ี
                 3 4  คะแนน ดีมาก 
                 4 5  คะแนน ดีเดน 
 
ผลตางสมรรถนะ  (gap)                               =   สมรรถนะทีเ่ปนจริง – สมรรถนะที่คาดหวัง 
 
สูตรการคิดคํานวณ 

          
  คะแนนการปฏิบัติ          =  ผลรวมคะแนนที่ได 

คะแนนรวมทั้งหมด      

 
x  100 
 

 
ชวงระดับคะแนนและความหมายของคะแนน 

 ชวงระดับคะแนน  ความหมายของคาคะแนน หมายเหต ุ
0 - 19 ตองปรับปรุง  
20 - 39 พอใช  

                        40-59 ด ี  
         60-69 ดีมาก  

                        80 ข้ึนไป ดีเดน  
หมายเหตุ : กรณีไดรับคะแนนการประเมินระดับตองปรับปรุง หรือต่ํากวา  ใหดําเนินการตามนโยบายที่หนวยงานกําหนด 
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คําอธิบายการใหคาระดับคะแนน 
1. คําอธิบายตัวช้ีวัดสมรรถนะหลัก (Core  Competency) 

  รายการประเมิน ระดับ 
5 

ระดับ 
4 

ระดับ 
3 

ระดับ 
2 

ระดับ 
1 

การมุงผลสัมฤทธิ์ แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4  และสามารถ
ตัดสินใจไดแมจะมีความเสี่ยงเพื่อให
องคกรบรรลุเปาหมาย 
-    สามารถตัดสินใจไดบนสภาวะ
ความเสี่ยงท่ีหลากหลาย  โดยมีการ
คํานวณผลได/ผลเสียอยางชัดเจนเพ่ือให
องคกรบรรลุเปาหมายและไดประโยชน
สูงสุด 
-  บริหารจัดการและ ทุมเทเวลา  
ตลอดจนทรัพยากรเพ่ือใหไดประโยชน
สูงสุดตอภารกิจของหนวยงานตามท่ี
วางแผนไว 

แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 3  และ
สามารถพัฒนาวิธี
กาทํางานเพื่อให
ไดผลงานท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ของ
งานตาม
เปาหมายท่ีทา
ทายและเปนไป
ไดยาก 
- สามารถ
กําหนดเปาหมาย
ท่ีทาทายและ
เปนไปไดยาก  
เพ่ือทําใหไดผล
งานท่ีดีย่ิงขึ้น
อยางเห็นไดชัด 
-สามารถพัฒนา
ระบบขั้นตอน
วิธีการทํางาน 
เพ่ือใหไดผลงาน
ท่ีโดดเดน และ
แตกตาง 

แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 2  และ
สามารถทํางานได
ผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
-  กําหนด
มาตรฐานหรือ
เปาหมายของงาน 
สอนและติดตาม
กํากับการทํางาน
เพ่ือใหไดผลงานท่ีดี
มีประสิทธภิาพมาก
ย่ิงขึ้น 
- สามารถเสนอหรือ  
ทดลอง หรือ
ถายทอด วิธีการ
และขั้นตอนการ  
ทํางานท่ีมีประ
สิทธิ ภาพมากกวา
เดิมเพื่อใหได
ผลงานตามท่ี
กําหนด  หรือเกิน
กวาท่ีกําหนด 

แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 1  และ
สามารถ ทํางานได
ผลงานตาม
เปาหมายท่ีวาง
ไว 
สามารถปรับปรุง 
วิธีการทํางานไดดี
ย่ิงขึ้น เรว็ขึ้นมี
คุณภาพ  และมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

แสดงความ
พยายามในการ
ทํางานใหดีและ
ครบถวน 
-   มีความพยายามใน
การทํางานใน
หนาท่ีใหถูกตอง
พยายามทํางานใหดี
ขึ้น 
-มีความ
รบัผิดชอบ                 
ในงานสามารถ
ปฏิบัต ิงานไดตาม
กําหนดเวลา 

ความเขาใจองคกร
และระบบงาน 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4   และเขาใจ
มูลเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรมองคกร 
-   มีความเขาใจมูลเหตุพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมองคกรในหนวยงานของตน
และของภาครัฐโดยรวม  ตลอดจน
ปญหาและโอกาสท่ีมีอยู  และนําความ
เขาใจน้ีมาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใน
สวนท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยูอยางเปน
ระบบ 
   

แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 3   และ
เขาใจกลไกและ
สัมพันธภาพ
ระหวางองคกร 
กับรัฐโดยรวม 
- มีความเขาในโย
บายภาครัฐใน
ภาพรวม  อีกท้ังผล 
กระทบท่ีจะมีตอ
หนวยงานท้ังภาค
นโยบายและภาค 
ปฏิบัติ 
-   มีความเขาใจ
กลไกและ
สัมพันธภาพ

แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 2  และ
เขาใจวัฒนธรรม
องคกร 
-   มีความเขาใจ
วัฒนธรรม 
ประเพณีปฏิบัติ 
คานิยมของ
องคกรโดยรวม  
และนําความ
เขาใจน้ีมาใช
ประโยชนในงาน 
-   มีความเขาใจ
ขอจํากัดของ
องคกร    รูวาสิ่งใด
อาจกระทําได  

แสดงสมรรถนะ
ระดับ ท่ี 1 และ
เขาใจโครงสราง
อยางไมเปน
ทางการของ
องคกร 
-    มีความเขาใจ
สัมพันธภาพอยาง
ไมเปนทางการ
ระหวางบุคคลใน
องคกร   ตลอดจน
ผูบังคับบัญชา        
 ในระดับตางๆ 
-   สามารถนํา
ความเขาใจ
สัมพันธภาพอยาง

เขาใจโครงสราง
อยางเปนทางการ
ขององคกร 
- เขาใจโครงสราง
ขององคกรและสาย
การบังคับบัญชา
ของหนวยงานท่ีตน
สังกัดอยู 
-  มีความรูความ
เขาใจกฎระเบียบ
ตลอดจนขั้นตอน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานตางๆ 
-  มีความเขาใจ
สัมพันธภาพอยาง
เปนทางการใน
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  รายการประเมิน ระดับ 
5 

ระดับ 
4 

ระดับ 
3 

ระดับ 
2 

ระดับ 
1 

ระหวางองคกร
กับรัฐโดยรวม  
เพ่ือใชในการ
ผลักดันภารกิจใน
หนาท่ีรับผิดชอบ
ไดอยางมีประ
สิทธิ- 
ภาพในจังหวะ
โอกาสท่ีเหมาะสม
ใหบรรลเุปน
ประโยชนตาม
แผนงานท่ีกําหนด
ไว 

หรือไมอาจกระทํา
ใหบรรลุไดใสถาน
การณตาง  ๆ เพื่อ
ใชพิจารณา
ดําเนินการตาง  ๆ 
ตามกาลเทศะ 

เปนทางการและ
ไมเปนทางการมา
ประยุกตใชกับ
งานในหนาท่ีเพื่อ
ประโยชนของ
องคกรเปนสําคัญ 

ระดับตางๆของ
องคกร 
- สามารถนําความรู
ความเขาใจใน
องคกรและ
ระบบงานมาใชใน
การปฏิบัติงานใน
หนาท่ีอยาง
ถูกตอง 

การทํางานเปนทีม แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4  และ
สามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจให
ไดผลสําเร็จ 
-  ชวยประสานรอยราวหรือคลี่คลายแกไข
ขอขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในทีม 
-  ประสานสัมพันธสงเสริมขวัญ
กําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการ
ปฏิบัติภารกิจใหญนอยตางๆ ให
บรรลุผล 

แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 3   
สนับสนุนและ
ชวยเหลืองาน
เพ่ือนรวมทีมคน
อื่นๆ  เพื่อใหงาน
ประสบ
ความสําเร็จ 
-   แสดงนํ้าใจใน
เหตุวิกฤต  ให
ความชวยเหลือ
แกเพ่ือนรวมงาน
ท่ีมีเหตุจําเปน
โดยไมตองให
รองขอ 
-   สงเสริมความ
สามัคคีเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน
ในทีม โดยไม
คํานึงถึง
ความชอบ
หรือไมชอบสวน
ตน 

แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 2  และ
ประสานความ
รวมมือของ
สมาชิกในทีม 
-   ประมวลความ
คิดเห็นตาง ๆ          
มาใชประกอบ 
การติดสินใจ หรือ
วางแผนงานการ
ปฏิบัติรวมกันใน
ทีม 
-   ใหกําลังใจเพื่อ
รวมงานอยาง
จริงใจ   และรักษา
มิตรภาพอันดีกับ
เพ่ือนรวมงานเพ่ือ
ชวยเหลือกันใน
วาระตาง ๆ ใหงาน
สําเร็จลุลวงเปน
ประโยชนตอ
สวนรวม 

แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 1  และให
ความรวมมือใน
การทํางานกับ
เพ่ือนรวมงาน 
-  รับฟงความ
คิดเห็นของสมาชิก
ในทีม  เต็มใจ
เรียนรูจากผูอื่น 
รวมถึงผูใตบังคับ 
บัญชา และ
ผูรวมงาน 
-  ประสานและ
สงเสริม
สัมพันธภาพอันดี
ในทีม เพื่อ
สนับสนุนการ
ทํางานรวมกันใหมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

ทําหนาท่ีของตน
ในทีมใหสําเร็จ 
-  ทํางานในสวนท่ี
ตนไดรับ
มอบหมายได
สําเร็จสนับสนุน
การตัดสินใจใน
กลุม 
-  สรางสัมพันธ
เขากับผูอ่ืนใน
กลุมไดด ี
-  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ
ใหความรวมมือ
กับผูอื่นในทีม
ดวยดี 
- กลาวถึงเพื่อน
รวมงาน ในเชิง
สราง สรรค แล
รายงานใหสมาชิก
ทราบความ
คืบหนาของการ
ดําเนินงานในกลุม
หรือขอมูลอื่น  ๆท่ี
เปนประโยชนตอ
การทํางานอยาง
ตอเนื่อง 
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  รายการประเมิน ระดับ 
5 

ระดับ 
4 

ระดับ 
3 

ระดับ 
2 

ระดับ 
1 

มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4  และอุทิศตน
เพ่ือผดุงความยุติธรรม 
 

แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 3  และ
ธํารงความ
ถูกตอง 
-   ตัดสินใจใน
หนาท่ี  ปฏิบัติ
ราชการดวยความ
ถูกตอง  โปรงใส  
เปนธรรม    แม
ผลของการ
ปฏิบัติอาจสราง
ศัตรูหรือกอ
ความไมพึง
พอใจใหแก
ผูเกี่ยวของหรือ
เสียผลประโยชน 
- ธํารงความ
ถูกตอง ยืนหยัด
พิทักษผล ประโยชน 
และช่ือเสียงของ
องคกร  แมใน
สถานการณท่ี
อาจสรางความ
ลําบากใจให   

แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 2  และยึด
มั่นในหลักการ 
-   เสียสละ
ความสุขสบาย  
ตลอดจนความพึง
พอใจสวนตนหรือ
ของครอบครัว 
โดยมุงใหภารกิจ
ในหนาท่ีสัมฤทธิ์
ผลเปนสําคัญ 
-   ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหถูกตอง
เหมาะสมตามหลัก
กฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณใน
อาชีพและเปน
แบบอยางท่ีดีแก
ผูอื่น 

แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 1  และมี
สัจจะเชื่อถือได 
-   แสดงความ
คิดเห็นของตน
ตามหลักวิชาชีพ
อยางเปดเผย
ตรงไปตรงมา 
-   ยึดม่ันใน
หลักการและ
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  ไม
เบ่ียงเบนดวยอคติ
หรือผลประโยชน
สวนตน 

มีความซื่อสัตย
สุจริต 
-  ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความโปรงใส  
ซื่อสัตยสุจริต 
-   มีจิตสํานึก
และความ
ภาคภูมิใจในการ
เปนขาราชการ  
อุทิศแรงกาย
แรงใจผลักดัน
ใหภารกิจหลัก
ของตนและ
หนวยงาน
บรรลุผล    
-   ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความ
รับผิดชอบ  
ถูกตองท้ังตาม
หลักกฎหมาย
จริยธรรมและ
ระเบียบวินัย 

2.  คําอธิบายการประเมินตามสมรรถนะตามสายงาน (สายวิชาการ)    
          รายการประเมิน ระดับ 

              5 
ระดับ 

              4 
ระดับ 

             3 
ระดับ 

             2 
ระดับ 

              1 
การคนควาและถายทอด
ความรู 

-   สามารถปฏิบัติตน
ใหเปนตนแบบในการ
สรางองคความรู เพ่ือ
นํามาใชเปนประโยชน
ในการพัฒนาคนและ
พัฒนางานในเชิงรุก 
-   ดําเนินการผลักดัน
ใหทุกคนมีสวนรวม
ในการพัฒนาองคกร
ใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

-   สามารถพัฒนา
กระบวนการคนควา  
วิจัย หรือสรางองค
ความรูใหมและ
กระบวนการเรียน
การสอนท่ีเหมาะ 
สมในองคกรได
อยางตอเนื่อง   
-   สามารถวางแผน
และสนับสนุนใหเกิด
กระบวนการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม
และสรางแรงจูงใจ
แกบุคลากรในการ
คนควา วิจัย หรือ

-สามารถสรางกระบวน 
การมีสวนรวมในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน และนําองคความรู
ท่ีเกิดขึ้นไปใชเพื่อการ
พัฒนาไดอยางเหมาะ 
สมและตอเนื่อง ท้ัง
ภายในและภายนอก
องคกร 
- สามารถใหขอ เสนอแนะ 
หรือคําปรึกษาวิธีการ
คนควา   วิจัย หรือ
การสรางสรรคองค
ความรูใหมไดอยาง
ถูกตองตามหลักการ

- มีระบบการปรับปรุง
กระบวนการเรียน
การสอนและพัฒนา
ผูเรียนท่ีเหมาะกับสภาพ
การเรียนการสอน 
-  สามารถคนควา ขอมูล 
ความรูแลเทคโนโลยี
ใหมๆ มาประยุกตใช
ในการถายทอด/วิจัย 
หรือสรางสรรคองค
ความรูและผลงาน
วิชาการอยางสม่ําเสมอ 

- สามารถสืบคนคนควา 
รวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูลและความรูได
อยางถูกตองครบถวน 
-   สามารถปรับปรุงและ
บูรณาการและความรู
ตางๆ ใหเปนปจจุบัน
ไดอยางเปนระบบและ
สมํ่าเสมอ 
-   สามารถเชื่อมโยงขอมูล
และความรูเพื่อสรางสื่อ
และเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอน 
-   สามารถถายทอดขอมูล
และองคความรูตางๆ  
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          รายการประเมิน ระดับ 
              5 

ระดับ 
              4 

ระดับ 
             3 

ระดับ 
             2 

ระดับ 
              1 

สรางสรรคองค-
ความรูใหมๆ 

บริหารความรู รวมท้ังการประเมินผลการ
เรียนการสอนผูเรียน  และ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
ท่ีสอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูท่ีจัดให 

การพัฒนาศักยภาพคน -กําหนดแผนงาน 
โครงการหรือโอกาส
การเรียนรูอ่ืน  ๆเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพคน 
-   ดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรมเพื่อสง 
เสริม  ผลักดันแผน 
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในองคกรอยาง
เปนระบบโดยตระ หนัก
ถึงความสําคัญของ
พลังศักยภาพของคน
ในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ 

-  ใหคําปรึกษาและ
ชี้แนะโอกาสในการ
ฝกอบรม พัฒนาหรือ 
ประสบการณอื่นๆ 
เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรูและการพัฒนา
ของผูอื่น 
- เขาใจและสามารถ 
ระบุความจําเปนหรือ
ความตองการในการ
ฝกอบรมหรือพัฒนา
ท่ีเปนประโยชนตอ
งานและเปนประโยชน
ตอการพัฒนา
ศักยภาพคน 

-สอนงานหรือใหคํา 
แนะนําท่ีเหมาะสมกับ
บุคลิก ความนาสนใจ   
ความสามารถเกี่ยวกับ
การพัฒนางานหรือ
การปฏิบัติตน 
- ใหโอกาสและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน
ท่ีเสนอแนะวิธีการ
เรียนรูพัฒนาเพ่ือการ
พัฒนาตนเองนอกเหนือ 
ไปจากวิธีปฏิบัติ
ตามปกติ 

- ใหแนวทางหรือ
สาธิตการปฏิบัติงาน
เพื่อเปนตัวอยาง 
-   มีสวนรวมในการ
เรียนรูและแลกเปลี่ยน
ความรูในงานท่ีมีหนาท่ี
ความรับผิดชอบใกล 
เคียงหรือเช่ือมโยงกัน 
เพื่อพัฒนาความ 
สามารถและ
ประสบการณ 

- ขวนขวายหาโอกาส
พัฒนาตนเองดานความ 
รูเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
คนอยางตอเนื่อง 
-สรางความเชื่อมั่นวา
ทุกคนมคีวามสามารถ  
ท่ีจะเรียนรูและปรับ ปรุง
พัฒนาตนเองใหดี
ย่ิงขึ้นตอไป 
-ชี้แนะแหลงขอมูล
และทรัพยากรอื่นๆ
เพื่อใชในการพัฒนา
ศักยภาพของคนใหแก
ผูอื่น 
-ใหการสนับสนุนหรอื
การชวยเหลือในภาค 
ปฏิบัติเพื่อใหผูอื่น
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ย่ิงขึ้น ท่ีเหมาะสมแก
การปฏิบัติ 

3.  คําอธิบายการประเมินตามภาระงานประจําของสายวิชาการ    
          รายการประเมิน            ดีเดน 

              5 
           ดีมาก 
              4 

             ด ี
             3 

         พอใช 
             2 

    ตองปรับปรุง 
              1 

 งานผลิตบัณฑิต 
(งานสอน / งานควบคุม
วิทยานิพนธในสถาบัน / งาน- 
ประเมินวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระในสถาบัน / งาน
ท่ีปรึกษาวิชาการ / การนิเทศ
ฝกประสบการณวชิาชีพ / 
กรรมการอื่น ๆ ซึ่งทําหนาท่ี
เกี่ยวกับการเรียนการสอน   
การสอบในสถาบัน) 

มีภาระงานดานการ 
ผลิตบัณฑิตมากกวา 
22  หนวยภาระงาน 
ขึ้นไป 

มีภาระงานดานการ 
ผลิตบัณฑิตระหวาง 
20 – 22  หนวย 
ภาระงาน 

มีภาระงานดานการ 
ผลิตบัณฑิต 
ระหวาง  17 - 19 
หนวยภาระงาน 

มีภาระงานดานการ 
ผลิตบัณฑิตระหวาง 
14 – 16 หนวยภาระงาน 

มีภาระงานดานการ 
ผลิตบัณฑิตต่ํากวา 14 
หนวยภาระงาน 

งานวิจัย งานสรางสรรค
ทางศิลปะและการผลิตผล

มีผลการดําเนินการ 
การวิจัย / งานสราง 

มีผลการดําเนินงาน 
ดานการวิจัยและ 

มีผลการดําเนินงาน 
ดานการวิจัย 

มีผลการดําเนินงาน 
ดานการวิจัย / งาน 

มีการดําเนินงานดาน 
การวิจัย / งานสราง 
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          รายการประเมิน            ดีเดน 
              5 

           ดีมาก 
              4 

             ด ี
             3 

         พอใช 
             2 

    ตองปรับปรุง 
              1 

งานทางวิชาการ สรรคทางศิลปะ หรือ 
ผลงานทางวิชาการ 
จํานวน 1 เรื่อง และม ี
ท่ีแลวเสร็จสมบูรณ 
เทากับหรือมากกวา 
2 เรื่องท่ีเสร็จสมบูรณ 

 งานสรางสรรคทาง 
ศิลปะ หรือผลงาน 
ทางวิชาการจํานวน 
1 เรื่อง และดําเนิน 
งานวิจัยเรื่องท่ี 2 หรือ 
ผลงานสรางสรรค
ทางศิลปะ / ผลงาน
วิชาการเรื่องท่ี2    
แลวเสร็จสมบูรณ
อยางนอยรอยละ 50 

 / งานสรางสรรค 
ทางศิลปะ หรือ 
ผลงานทางวิชาการ 
จํานวน 1 เรื่อง 
โดยมีการวิจัยท่ี 
แลวเสร็จสมบูรณ 
จํานวน 1 เรื่อง 

สรางสรรคทางศิลปะ 
หรือผลงานทางวิชา- 
การท่ีอยูระหวางการ
ดําเนินงาน จํานวน 1 
เรื่องโดยมีผลสําเร็จ
ของงานรอยละ 50 ขึ้นไป 

สรรคทางศิลปะ หรือ 
ผลงานทางวิชาการ 
จํานวน 1 เรื่อง โดยม ี
ผลสําเร็จของงานตํ่า 
กวารอยละ 50  
(รอยละของผลงาน 
คิดโดยหารเฉล่ียจาก 
จํานวนงวดงานท่ี
ไดรับงบประมาณ
หรือจากท่ีกําหนดไว
ในแผนงาน) 

งานบริการวิชาการ 
(วิทยากร /ประธานหรือกรรมการ
โครงการ / อาจารยพิเศษ/งานท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ  สารนิพนธ
ในสถาบันอื่น /ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  วิทยานิพนธ หรือ
การคนควาอิสระในสถาบันอื่น 
/ ผูทรงคุณวุฒิตรวจและ / หรือ
ประเมินเครื่องมือวิจัย 
/ท่ีปรึกษา /กรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพ กรรมการท่ี 
ปรึกษา / กรรมกรรมวิชาการ
อื่น ๆ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก 
คณะ หรือมหาวิทยาลัย 
หรือหนวยงานภายนอก 

มีผลงานดานงาน 
บริการวิชาการ 26 
หนวยภาระงานขึ้นไป 

มีผลงานดานงาน 
บริการวิชาการ 
ระหวาง 21 – 25  
หนวยภาระงาน 

มีผลงานดานวิชา 
งานบริการวิชาการ 
ระหวาง 16 – 20 
หนวยภาระงาน 

มีผลงานดานการ 
บริการวิชาการ 
ระหวาง 10 – 15 
 หนวยภาระงาน 

มีผลงานดานการ 
บริการวิชาการนอย 
กวา 10 หนวยภาระงาน 

งานทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม 
(ประธานและผูดําเนินงานจัดทํา 
โครงการ /คณะกรรมการ  
คณะทํางานดานศิลปวัฒนธรรม 
/ อาจารยท่ีปรึกษาชุมนุม 
ชมรม / กรรมการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยว         
ของกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มีการดําเนินงานดาน 
การทํานุบํารุงศิลป- 
วัฒนธรรมมากกวา 
14 หนวยภาระงาน 
ขึ้นไป 

มีการดําเนินงานดาน 
การทํานุบํารุงศิลป- 
วัฒนธรรมระหวาง 
13–14หนวยภาระงาน 

มีการดําเนินงาน 
ดานการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
ระหวาง 11 – 12 
หนวยภาระงาน 

มีการดําเนินงานดาน 
การทํานุบํารุงศิลป- 
วัฒนธรรมระหวาง 
8–10 หนวยภาระงาน 
 

การดําเนินงานดาน 
การทํานุบํารุงศิลป- 
วัฒนธรรมนอยกวา 
8 หนวยภาระงาน 

งานอ่ืน ๆ  
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย / 
กรรมการประจําคณะ /
กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
ประจําคณะ/ ประธานและ 
กรรมการสภาคณาจารย 
/ ประธานและกรรมการ 

มีปริมาณงานระหวาง  
14 -16 หนวยภาระงาน 

มีปริมาณงานระหวาง  
11–13 หนวยภาระงาน 

มีปริมาณงานระหวาง  
8 –10 หนวยภาระงาน 

มีปริมาณงานระหวาง 
5 -7 หนวยภาระงาน 

มีปริมาณงานไมเกิน    
4 หนวยภาระงาน 
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อื่น ๆ / ผูบริหารในหนวยงาน
อื่นท้ังภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย) 

4.   คําอธิบายการประเมินตามภาระงานการบริหารจัดการ 
       รายการประเมิน            ระดับ 

              5 
           ระดับ 
              4 

             ระดับ 
             3 

         ระดับ 
             2 

          ระดับ 
              1 

การส่ือสารขอมูล การสนับสนุน 
และติดตามงาน 

-   สามารถเจรจาเพ่ือ
ประสานความ
รวมมือกับหนวยงาน
ท้ังภายในและ
ภายนอกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-   สามารถกําหนด
นโยบาย  และแนวทาง
การประสานความรวมมือ  
จัดทําขอตกลงความ
รวมมือระหวาง
หนวยงานไดอยาง
เหมาะสม  และสอดคลอง
กับบริบทขององคกร 

-   สามารถกําหนด
รูปแบบวิธีการแนวทาง 
การทํางาน  แลระบบ
การส่ือสารขอมูลและ
ติดตามงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-ใหคําปรึกษาคําชี้แนะ
เพื่อดําเนินกาแกปญหา
ในการสื่อสารขอมูล 
และการติดตามงาน
ท้ังภายในและภายนอก
องคกร 

-   มีความสามารถ
จัดทําระบบขอมูล
เพื่อการส่ือสารและ
ถายทอดใหแกผูอื่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
-  มีความสามารถใน
การใหคําปรึกษา  แนะนํา 
และสนับสนุนผูปฏิบัติ 
งานในการสื่อสารเพื่อ
รายงานขอมูล หรือ
ผลงานตามหนาท่ีอยาง
สม่ําเสมอและตอเน่ือง 

-    มีความรอบรูและ
ใสใจในงานท่ีรับผิดชอบ  
สามารถตอบคําถาม
และใหขอมูลท่ีอยูใน
ขอบเขตความรับผิดชอบ
ไดอยางชัดเจนและ
ทันทวงที 
-    รับฟงและยอมรับ
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
และทําความเขาใจ  
เพ่ือใหสามารถสั่งการ
ไดอยางเหมาะสมและ
ชัดเจน 

-   มีความเขาใจและ
ตระหนักความสําคัญ
ของการส่ือสาร  การ
สนับสนุนขอมูล และ
การติดตามงานท่ีเหมาะสม
ถูกตอง  ชัดเจน 
-  มีความสามารถสื่อสาร
และสรางความสัมพันธ 
อันดีกับผูท่ีจะตองมี
การติดตอสื่อสารขอมูล
ในการปฏิบัติงาน 
-   สามารถอธิบาย
รายละเอียดของนโยบาย  
ยุทธศาสตร เปาหมาย 
และปจจัยเสี่ยงในงาน
ท่ีไดรับมอบหมายเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
-  มีความสามารถใน
การสื่อสารและติดตาม
งานเพื่อรายงานขอมูล
หรือผลงานตามหนาท่ี
โดยทางวาจาและลาย
ลักษณอักษรใหเปนท่ี
เขาใจไดด ี

การคิดวิเคราะหและการ
ตัดสินใจแกปญหา 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 
4   และการคาดการณ
ในภาพรวมของ
หนวยงานหรือองคกรท่ี
เกิดขึ้นในอนาคตและ
เตรียมความพรอมใน
การหาวิธีการ หรือ
แนวทางปองกันไมให
เกิดปญหา 

แสดงมรรถนะระดับ
ท่ี 3 และสรางวิธีการ
หรือแนวทางใหมๆ 
ในการแกไขปญหา
ในภาพรวมของ
หนวยงานหรือ
องคกร 
-  สามารถกําหนด
แนวทางในการแกไข
ปญหาของหนวยงาน
หรอืองคกรท่ีมีเหตุ
ปจจัยเชื่อมโยงซับซอน  

แสดงมรรถนะระดับ
ท่ี 2 และสามารถ
ตัดสินใจแกปญหา
เพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในและระหวาง
หนวยงาน 
-   สามารถกําหนดแนวทาง
และแผนกานพัฒนา
ระบบแลกระบวนการ
ปฏิบัติงานจากการ
วิเคราะหปญหา/สาเหต ุ

แสดงมรรถนะระดับ
ท่ี 1 และประยุกตใช
วิธีการตางๆ ในการ
แกไขปญหา 
-   สามารถวางแผนงาน
โดยจัดเรียงงานหรือ
กิจกรรมตาง ตๆามลําดับ
ความสําคัญหรือความ
เรงดวน และสามารถ
กําหนดเกณฑการ
พิจารณาในการแกไข
ปญหาท่ีเหมาะสมกับ

เขาใจและสามารถแก 
ปญหาในเบ้ืองตนได 
-  สามารถวิเคราะหและ
อธิบายลําดับความสําคัญ
ของปญหาโดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอเปาหมาย 
การปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีความรับผิดชอบ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
-  สามารถวิเคราะหและ
อธิบายความ สัมพันธ
ระหวางปญหาและ
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ท่ีมีหนวยงานหรือผู 
เกี่ยวของหลายฝาย
จากการวิเคราะห
สถานการณโดยใช
หลักการ  เหตุและผล
ในเชิงวิชาการ  ตลอดจน
ประสบการณทางการ
บริหารของตนเอง 
-  สามารถริเริ่มมาตรการ
สงเสริมใหบุคลากร
ในหนวยงานหรือ
องคกรรวมกันแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค 

และประเมินทางเลือก
ในการจัดการในลักษณะ
ท่ีจะเปนการเพิ่มขีด
ความสามารถภายใน
และระหวางหนวยงาน
เพื่อบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนด          
-สามารถใชกระบวนการ
มีสวนรวม/หรือการ
มอบอํานาจตัดสินใจให
บุคลากรของหนวยงาน
สามารถแกไขปญหา
อยางเปนระบบ  กลา
เสนอแนะวิธีการใหม  ๆ
โดยใชทรัพยากรท่ีมี
อยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

สถานการณ 
-   สามารถระบุทางเลือก
ในการแกไขปญหา
และตัดสินใจเลือก
โดยคํานึงถึงขีดความ 
สามารถท่ีแทจริงของ
หนวยงาน รวมท้ังวาง
มาตรการปองกันแกไข
ผลขางเคียงอันอาจ
เกิดจากการนําแนว
ทางการแกไขปญหา
ไประยุกตใช 

สาเหตุในดานตางๆ  
ท้ังท่ีเกิดข้ึนภายใน
หนวยงานและภาย 
นอกหนวยงาน 
-  สามารถวางแผนงาน
ไดโดยแตกประเด็น
ปญหาออกเปนงาน
หรือกิจกรรมตางๆ  
-สามารถเลือกดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งเพ่ือ
แกไขปญหาโดยคํานึง 
ถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

 
5.  คําอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร 
       รายการประเมิน            ระดับ 

              5 
           ระดับ 
              4 

             ระดับ 
             3 

         ระดับ 
             2 

          ระดับ 
              1 

ภาระงานบริหารของ
ผูบริหารในระดับตางๆ 

ผลงานบรรลุเปาหมาย 
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอยละ 
80-100 

ผลงานบรรลุเปาหมาย 
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอยละ 
70-79 

ผลงานบรรลุเปาหมาย
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอยละ 
60-69 

ผลงานบรรลุเปาหมาย 
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอยละ 
50-59 

ผลงานบรรลุเปาหมาย
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอยละ 
50 

 
6.  คําอธิบายการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2553 
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 การจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินงานตาง  ๆ 
ครบทุกเรื่อง ดังนี ้
1. มีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  
2. มีการเชิญผูทรง 
คุณวุฒิมาใหความรู
ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
3. นําความรูจากการ
ใหบริการวิชาการมา 

มีการจัดการเรียนการ 
สอนท่ีเนนผูเรียนเปน 
สําคัญและดําเนินการ 
อยางอ่ืนอีก 3 อยาง 
ดังนี้ 
1.  มีการเชิญผูทรง 
คุณวุฒิมาใหความรู
ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
หรือ 
2.  นําความรูจากการ

มีการจัดการเรียนการ 
สอนท่ีเนนผูเรียนเปน 
สําคัญและดําเนินการ 
อยางอื่นอีก 2 อยาง 
ดังน้ี 
1.  มีการเชญิผูทรง 
คุณวุฒิมาใหความรู
ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
หรือ 
2.  นําความรูจากการ

มีการจัดการเรียนการ 
สอนท่ีเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ และ 
ดําเนินการอยางอ่ืน 
อีก  1  อยาง ดังนี้ 
1.  มีการเชิญผูทรง 
คุณวุฒิมาใหความรู
ในกระบวนกาจัดการ
เรียนการสอน  
หรือ 
2.  นําความรูจากการ

มีการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
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ประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน  
4.  นําความรูท่ีไดจาก
การวิจัยมาประยุกตใช  
ในการเรียนการสอน     
5.  นําเรื่องเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมมา
สอดแทรกในบทเรียน 

ใหบริการวิชาการมา 
ประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน  
หรือ 
3.  นําความรูท่ีไดจาก
การวิจัยมาประยุกตใช  
ในการเรียนการสอน     
หรือ 
4.  นําเรื่องเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมมา
สอดแทรกในบทเรียน 

ใหบริการวิชาการมา 
ประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน  
หรือ 
3.  นําความรูท่ีไดจาก
การวิจัยมาประยุกตใช  
ในการเรียนการสอน  
หรือ 
4.  นําเรื่องเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมมา
สอดแทรกในบทเรยีน 

ใหบริการวิชาการมา 
ประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน  
หรือ 
3.  นําความรูท่ีไดจาก
การวิจัยมาประยุกตใช  
ในการเรียนการสอน   
หรือ 
4.  นําเรื่องเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมมา
สอดแทรกในบทเรียน 

งานวิจัย  งานสรางสรรค 
ทางศิลปะและการผลิต 
ผลงานทางวิชาการ 

มีผลงานวิจัยท่ีไดรับ
การอางอิง  (Citation) 
ในระบบฐานขอมูล 
(ท้ังน้ีตองแสดง
หลักฐานท่ีชัดเจน
ประกอบ) 

มีบทความวิจัยท่ี
ไดรับการตีพิมพ / 
เผยแพรในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาต ิ
จํานวน 1 เรื่อง 

มีบทความวิจัยท่ีได 
รับการตีพิมพ ใน
วารสารวิชาการระดับ  
ชาติ 1 เรื่องและ
บทความน้ันไดถูก
นําไปใชในกาอางองิ
หรือมีบทความวิจัยท่ี
ไดรับกาตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 
จํานวน 2  เรื่อง 

มีบทความวิจัยท่ีได 
รับการตีพิมพใน 
วารสารวิชาการระดับ 
ชาติ จํานวน  1  เรื่อง 

มีบทความวิจัยท่ีได 
รับการตีพิมพ /  
เผยแพรในวารสาร 
วิชาการฉบับใด 
ฉบับหน่ึงในรอบป 
ของการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 
หรือนําผลงานวิจัย 
ไปใชประโยชน 
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ตอนท่ี 3  :  การเสนอเล่ือนข้ันเงินเดือน 
ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน  1  ขั้น ผลการประเมินดีเดน                     (90-100 %) 
   ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน .5  ขั้น ผลการประเมินเปนท่ียอมรับได   (60 - 89 %) 
   ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน  ผลการประเมินตองปรับปรุง        (ตํ่ากวา 60 %) 
 

                   ลงชื่อ......................................................................................ผูประเมิน 
                (.....................................................................................) 

ลงชื่อ......................................................................................ผูประเมิน 
                                                (.....................................................................................) 

ลงชื่อ......................................................................................ผูประเมิน 
                                                    (.....................................................................................) 

  
 
 
 
ตอนท่ี 4 :  การแจงผลการประเมิน 
                     รับทราบผลการประเมิน 
                     ความคิดเห็นผลการประเมินท่ีไดรับแจง (ถามี) 
                           ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 

                             ลงชื่อ......................................................................................ผูรับการประเมิน 
                                              (.....................................................................................) 
                                               วันท่ี...................../.................................../.................... 
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ตอนท่ี 5  :  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนอืข้ึนไป ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง 
 
 เห็นดวยกับการประเมิน 
 มีความเห็นแตกตางดังนี ้

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
 
ลงชื่อ............................................................................. 
         (...........................................................................) 
ตําแหนง........................................................................ 
วันท่ี................./........................................../................. 
 

 
 เห็นดวยกับการประเมิน 
 มีความเห็นแตกตางดังนี ้

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
 
ลงชื่อ............................................................................. 
         (...........................................................................) 
ตําแหนง........................................................................ 
วันท่ี................./........................................../................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


