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การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวชิาการทีท่ําหนาที่ “อาจารย” 

หลักการของการออกแบบการประเมนิผลการปฏบิัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีจุดประสงคที่สําคัญ เพื่อ 

• พัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยงาน/องคกร 

•  องคกรสามารถตอบแทนบุคลากรไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม 

•  นําผลการประเมินไปใชในการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

•  คนหาผูที่เหมาะสมที่จะเขาสูกระบวนการจัดทํา Succession Plan ในอนาคต 

ในการออกแบบระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดกําหนดคุณลักษณะที่สําคัญ คือ เปนระบบและมีวิธีการที่ 

• ยุติธรรม เปนที่ยอมรับทั้งฝายผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน ผูใตบังคับบัญชา/ผูถูกประเมิน และองคกร/หนวยงาน 

• สงเสริมใหเกิดการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน (Performance Enhancement) 

• เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน/พันธกิจขององคกร/หนวยงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

• มีตัวชี้วัดที่วัดไดชัดเจน สามารถเปรียบเทียบระหวางชวงเวลา เพื่อนําไปสูการพัฒนา ทั้งตัวบุคลากรและหนวยงาน 
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ระบบและวิธกีารประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกําหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการตกลงลวงหนาระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน (Performance Agreement) โดยระบบดังกลาวมีคุณสมบัติ

สอดคลองกับจุดประสงคและคุณลักษณะดังกลาวขางตน คือเปน 

• ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุงตรงสูการบรรลุซึ่งวิสัยทัศนและพันธกิจ หรือความสําเร็จขององคกร 

• ระบบการประเมินที่มีการทําขอตกลงลวงหนาถึงกิจกรรม ตัวชี้วัดที่จะประเมิน ตลอดจนเกณฑตางๆ โดยผูบังคับบัญชา/ผูประเมินและผูใตบังคับบัญชา/ผูถูกประเมินสามารถ

รวมกันกําหนด 

• ระบบการประเมินที่ขอตกลงตางๆ ตองสอดคลองกับคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงงานนั้น และสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน/องคกร 

องคประกอบของขอตกลง 

• กิจกรรมที่จะประเมิน หรือ ภาระงานที่จะทําการประเมิน 

• สัดสวนหรือน้ําหนักการประเมิน 

• ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมิน 

• เกณฑประเมินที่ใชในแตละตัวชี้วัด (เกณฑผาน เกณฑดีมาก เกณฑดีเดน เปนตน) 
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Performance Agreement สําหรบับุคลากรสายวิชาการที่ทาํหนาที ่“อาจารย” 

 สืบเนื่องจากภาระหนาที่หลักของบุคลากรสายวิชาการที่ทําหนาที่ “อาจารย” ประกอบดวยภาระหนาที่ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังอาจมีภาระหนาที่อื่นที่สงผลตอการบรรลุซึ่งวิสัยทัศน/พันธกิจของสวนงาน/หนวยงาน ซึ่งบุคลากรไดรับมอบหมายโดยตรงจากผูบังคับบัญชา ดังนั้น การทํา 

Performance Agreement ของบุคลากรสายวิชาการที่ทําหนาที่ “อาจารย” จึงประกอบดวยการทําขอตกลง 5 ดาน คือ 

• ภาระหนาที่ดานการเรียนการสอน 

• ภาระหนาที่ดานการวิจัย 

• ภาระหนาที่ดานบริการวิชาการ 

• ภาระหนาที่ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

• ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยตรงอื่นๆ 

สําหรับบุคลากรสายวิชาการที่ทําหนาที่ “อาจารย” กําหนดใหสามารถเลือกภาระหนาที่หลักได (ภาระหนาที่ดานการเรียนการสอน ภาระหนาที่ดานการวิจัย หรือภาระหนาที่ดานการ

บริการวิชาการ) แตทั้งนี้ ยังคงตองปฏิบัติภาระหนาที่ดานอื่นๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม ภายใตการตกลงรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน โดยถือวิสัยทัศน/พันธกิจของสวนงาน/

หนวยงานและการบริหารจัดการบุคลากรภายในสวนงาน/หนวยงานเปนขอพิจารณาหลัก เชน 

อาจารยผูขอกําหนดภาระหนาที่หลักคือ การเรียนการสอน อาจกําหนดน้ําหนักการประเมิน (น้ําหนักการประเมินรวม = 100%) ดังนี้ 

ดานการเรียนการสอน = 50 – 70%; ดานการวิจัย = 10 – 15%; ดานบริการวิชาการ = 10 – 15%;    ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ = 5 – 10%  

อาจารยผูขอกําหนดภาระหนาที่หลักคือ การวิจัย อาจกําหนดน้ําหนักการประเมิน (น้ําหนักการประเมินรวม = 100%) ดังนี้ 

ดานการวิจัย = 50 – 70%; ดานการเรียนการสอน = 10 – 15%; ดานบริการวิชาการ = 10 – 15%;    ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ = 5 – 10%  

อาจารยผูขอกําหนดภาระหนาที่หลักคือ การบริการวิชาการ อาจกําหนดน้ําหนักการประเมิน (น้ําหนักการประเมินรวม = 100%) ดังนี้ 

ดานการบริการวิชาการ = 30 – 50%; ดานการเรียนการสอน = 15 – 25%; ดานวิจัย = 15 – 25%;    ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ = 5 – 10%  
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สําหรับอาจารยใหม อาจกําหนดไมใหเลือกภาระหนาที่หลัก ขึ้นกับนโยบายของสวนงาน/หนวยงาน โดยกําหนดน้ําหนักประเมิน (น้ําหนักการประเมินรวม = 100%) ดังนี้ 

ดานการเรียนการสอน = 30 – 40%; ดานการวิจัย = 30 – 40%; ดานการบริการวิชาการ = 30 – 40%;    ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ = 5 – 10%  

 

กิจกรรมที่ทาํขอตกลงและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในภาระหนาที่ดานการเรียนการสอน 

 

การเตรยีมการสอน 

การจัดทําแผนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของเรื่องที่สอนที่มีการจัดทําแผนการสอน/ทบทวนแผนการสอน ทุก ... ป (เกณฑผานไมควรนอยกวารอยละ 80) 

   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของแผนการสอนที่มีรูปแบบและสาระตามมาตรฐาน (มหาวิทยาลัย/สวนงาน กําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนการสอน) 

      (เกณฑผานไมควรนอยกวารอยละ 80) 

การสอน 

การสอน   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สอนไดเนื้อหาสาระครบตามแผนการสอน (อาจประเมินโดย Peer หรือนักศึกษา หรืออื่นๆ) 

(เกณฑประเมิน อาจใชระบบคะแนน – Scoring System) 

   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระจากรูปแบบ/วิธีการสอน รวมทั้งการใชสื่อการสอน (อาจประเมินโดย Peer หรือนักศึกษา หรืออื่นๆ) 

(เกณฑประเมิน อาจใชระบบคะแนน – Scoring System) 

การผลิตสื่อการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสื่อการสอนที่ผลิตที่มีคุณภาพที่ไมใชเอกสาร ซึ่งนักศึกษาสามารถใชศึกษาไดเองตามตองการ เชน CAI, VCD, DVD ฯลฯ 

(เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) (คุณภาพสื่อการสอน อาจประเมินโดยนักศึกษา และผานเกณฑที่กําหนด) 

การเขียนบทความในตํารา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบทความที่มีคุณภาพในตํารา (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว)  

(คุณภาพบทความในตํารา อาจประเมินโดย Scoring System) 

การแตงตํารา  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนตําราที่ไดมาตรฐาน (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) (มาตรฐานตํารา ใชเกณฑของมหาวิทยาลัย) 

การตรงตอเวลา  ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  รอยละของชั่วโมงสอนที่เขาสอน-เลิกสอน ตรงเวลา (เกณฑผานไมควรนอยกวารอยละ 80 ของชั่วโมงที่สอน) 

การประเมินผลการสอน 

การออกขอสอบ  ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  จัดสงขอสอบไดครบและทันตามกําหนดเวลา (เกณฑประเมิน อาจใชจํานวนระยะเวลาที่สงขอสอบชากวากําหนด) 

   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของขอสอบมีคุณภาพไดตามมาตรฐาน (มาตรฐานขอสอบ กําหนดโดยสวนงาน/มหาวิทยาลัย) 
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ตัวอยางการทํา Performance Agreement ภาระหนาที่ดานการเรยีนการสอนของบุคลากรสายวิชาการที่ทําหนาที่ “อาจารย” 
 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด สูงกวามาตรฐานมาก     (9-

10) 
สูงกวามาตรฐาน        

(7-8) 
มาตรฐาน            

(5-6) 
ต่ํากวามาตรฐาน       

(3-4) 
ต่ํากวามาตรฐานมาก 

(0-2) 

การเตรียมการสอน (20%) 

รอยละของเรื่องที่สอนที่มีการจัดทํา

แผนการสอน/ทบทวนแผนการสอน 

ทุก 2 ป (10%) 

มากกวารอยละ 95 รอยละ 86 - 95 รอยละ 75 - 85 รอยละ 50 - 74 นอยกวารอยละ 50 

รอยละของแผนการสอนที่มีรูปแบบ

และสาระตามมาตรฐาน (10%) 

มากกวารอยละ 95 รอยละ 86 - 95 รอยละ 75 - 85 รอยละ 50 - 74 นอยกวารอยละ 50 

การสอน (50%) 

รอยละของชั่วโมงสอนที่เขาสอน-เลิก

สอนตรงเวลา (10%) 

มากกวารอยละ 95 รอยละ 86 - 95 รอยละ 75 - 85 รอยละ 50 - 74 นอยกวารอยละ 50 

สอนไดเนื้อหาสาระครบตามแผนการ

สอน * (15%) 

ไดคะแนนมากกวา 95 ไดคะแนน 86 - 95 ไดคะแนน 75 - 85 ไดคะแนน 50 - 74 ไดคะแนนนอยกวา 50 

ผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระจาก

รูปแบบ/วิธีการสอน รวมทั้งการใชสื่อ

การสอน * (15%) 

ไดคะแนนมากกวา 95 ไดคะแนน 86 - 95 ไดคะแนน 75 - 85 ไดคะแนน 50 - 74 ไดคะแนนนอยกวา 50 

จํานวน CAI ที่ผลิตที่ไดคุณภาพและ

นักศึกษาสามารถใชศึกษาไดเอง

ตามตองการ (10%) 

ผลิตได 3 เรื่องหรือมากกวา ผลิตได 2 เรื่อง ผลิตได 1 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ  

แตยังไมแลวเสร็จ 

ยังไมไดเริ่มดําเนินการ 

 

หมายเหตุ : * สวนงานอาจกําหนดระบบการใหคะแนนเอง โดยใหคะแนนเต็ม = 100 และใชทั้งสวนงาน 
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด สูงกวามาตรฐานมาก     (9-

10) 
สูงกวามาตรฐาน        

(7-8) 
มาตรฐาน            

(5-6) 
ต่ํากวามาตรฐาน       

(3-4) 
ต่ํากวามาตรฐานมาก 

(0-2) 

การประเมินผลการสอบ (30%) 

จัดสงขอสอบไดครบและทันตาม

กําหนดเวลา ** (10%) 

จัดสงขอสอบไดครบและ

มากกวา 7 วันกอน

กําหนดเวลา 

จัดสงขอสอบไดครบภายใน 

7 วันกอนกําหนดเวลา 

จัดสงขอสอบไดครบและ

ทันตามกําหนดเวลา 

จัดสงขอสอบไดครบ

ภายใน 7 วันหลัง

กําหนดเวลา 

ไมสามารถจัดสงขอสอบ

ไดครบหรือจัดสงเกิน 7 วัน

หลังกําหนดเวลา 

รอยละของขอสอบมีคุณภาพไดตาม

มาตรฐาน *** (20%) 

มากกวารอยละ 95 รอยละ 86 - 95 รอยละ 75 - 85 รอยละ 50 - 74 นอยกวารอยละ 50 

 

     หมายเหตุ :   บางกิจกรรมอาจไมมีในขอตกลงได   

             ** สวนงานกําหนดจํานวนวันตามความเหมาะสมภายใตการเห็นชอบของสวนงาน    

             *** สวนงานพัฒนาและกําหนดมาตรฐานขอสอบ โดยมหาวิทยาลัยอาจรวมกําหนดมาตรฐานขอสอบ 

              (0-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10) คือคะแนนที่ใหในแตละเกณฑ (มาตรฐาน สูงกวามาตรฐาน ...) เพื่อเพิ่ม Degree of Differentiation 
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กิจกรรมที่ทาํขอตกลงและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในภาระหนาที่ดานการวิจยั 

การทํางานวิจัย  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินการ (เปนผูวิจัยหลักและอยูในระหวางขอทุนวิจัย หรือกําลังดําเนินการวิจัย)  

(เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

การเสนอ/ตีพิมพผลงานวิจัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

จํานวนผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

จํานวนผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัย .... หนวย (เกณฑประเมิน ตามจํานวนหนวยที่ทําขอตกลงไว) 

       ผลงานวิจัยที่สรางสิ่งประดิษฐ/ผลงานที่ไดสิทธิบัตร = 1 หนวย/งาน 

       ผลงานวิจัยที่สรางสิ่งประดิษฐ/ผลงานที่ไดอนุสิทธิบัตร = 0.5 หนวย/งาน 

       ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ – ชื่อหลัก = 1 หนวย/งาน 

       ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ – ชื่อรอง = 0.5 หนวย/งาน 

       ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ – ชื่อหลัก = 0.5 หนวย/งาน 

       ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ – ชื่อรอง = 0.25 หนวย/งาน 

       ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน Proceedings นานาชาติ – ชื่อหลัก = 0.125 หนวย/งาน 

       ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ – ชื่อหลัก = 0.125 หนวย/งาน 

        ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ – ชื่อหลัก = 0.05 หนวย/งาน 

      (ชื่อหลัก หมายถึง ชื่อแรก หรือ Corresponding Author) 
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ตัวอยางการทํา Performance Agreement ภาระหนาที่ดานการวจิัยของบุคลากรสายวิชาการที่ทําหนาที่ “อาจารย” 
 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด สูงกวามาตรฐานมาก     (9-

10) 
สูงกวามาตรฐาน        

(7-8) 
มาตรฐาน            

(5-6) 
ต่ํากวามาตรฐาน       

(3-4) 
ต่ํากวามาตรฐานมาก 

(0-2) 

การทํางานวิจัย (30%) 

จํานวนงานวิจัยที่อยูในระหวาง

ดําเนินการ * (30%) 

3 เรื่องหรือมากกวา 2 เรื่อง 1 เรื่อง มีโครงรางวิจัยแตยังไมได

ขอทุนหรือดําเนินการ 

ยังไมมีโครงรางวิจัย 

การเสนอ/ตีพิมพผลงานวิจัย (70%) 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับนานาชาติ • (15%)  

3 เรื่องหรือมากกวา 2 เรื่อง 1 เรื่อง อยูในระหวางการ

จัดเตรียมบทความ 

ไมมี 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับชาติ • (10%) 

3 เรื่องหรือมากกวา 2 เรื่อง 1 เรื่อง อยูในระหวางการ

จัดเตรียมบทความ 

ไมมี 

จํานวนผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่

ประชุมระดับนานาชาติ • (10%) 

3 เรื่องหรือมากกวา 2 เรื่อง 1 เรื่อง อยูในระหวางเตรียม

นําเสนอผลงาน          

ไมมี 

จํานวนผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่

ประชุมระดับชาติ • (5%) 

3 เรื่องหรือมากกวา 2 เรื่อง 1 เรื่อง อยูในระหวางเตรียม

นําเสนอผลงาน          

ไมมี 

คุณภาพผลงานวิจัยที่เสนอ/ตีพิมพ ° 

(45%) 

มากกวา 1.5 หนวย 1.1 - 1.5 หนวย 1.0 หนวย 0.5 – 0.9 หนวย นอยกวา 0.5 หนวย 

 

     หมายเหตุ :   บางกิจกรรมอาจไมมีในขอตกลงได   

             * จํานวนงานวิจัยตอป กําหนดโดยหนวยงานภายใตการเห็นชอบของสวนงาน ; ° จํานวนหนวย กําหนดโดยหนวยงานภายใตการเห็นชอบของสวนงาน 

             • จํานวนผลงานวิจัยตอปที่ไดรับการตีพิมพหรือนําเสนอ กําหนดโดยหนวยงานภายใตการเห็นชอบของสวนงาน สวนงานอาจกําหนดผสมการเสนอระดับชาติและ 

  นานาชาติ และกําหนดสัดสวนน้ําหนักตามความเหมาะสม แตโดยรวม 4 ตัวชี้วัดนี้ ไมเกิน 25%               
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กิจกรรมที่ทาํขอตกลงและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในภาระหนาที่ดานการบริการวิชาการ 

การดูแลผูปวย/สัตว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของจํานวนครั้งที่ออกบริการตรวจรักษาเทียบจํานวนครั้งที่ถูกมอบหมาย (เกณฑประเมิน ไมควรนอยกวารอยละ 90) 

   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ (เกณฑประเมิน ไมควรนอยกวารอยละ 80) 

      จํานวนเรื่องรองเรียนจากผูรับบริการ (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

   ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  รอยละของจํานวนครั้งที่ออกตรวจรักษาตรงเวลา (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

การบรรยายทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการบรรยายทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติ (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

การบริการใหความรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการบริการใหความรูแกประชาชน/การเสวนา (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

ประชาชน/การเสวนา 

การวิจัยหรือรวมวิจัยให ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเรื่องที่วิจัยหรือรวมวิจัยใหแกองคกร/สถาบัน/ภาคเอกชน โดยไดรับอนุมัติ (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

องคกร/สถาบัน/ภาคเอกชน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ (เกณฑประเมิน ไมควรนอยกวารอยละ 80) 

      การรองเรียนจากผูรับบริการ (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

การเขียนบทความวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบทความทางวิชาการที่ใหความรูประชาชน/สังคม (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

เพื่อใหความรูประชาชน 
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ตัวอยางการทํา Performance Agreement ภาระหนาที่ดานการบริการวิชาการของบุคลากรสายวิชาการที่ทําหนาที่ “อาจารย” 
 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด สูงกวามาตรฐานมาก     (9-

10) 
สูงกวามาตรฐาน        

(7-8) 
มาตรฐาน            

(5-6) 
ต่ํากวามาตรฐาน       

(3-4) 
ต่ํากวามาตรฐานมาก 

(0-2) 

การดูแลผูปวย/สัตว (…%) 

รอยละของจํานวนครั้งที่ออกบริการ

ตรวจรักษาเทียบจํานวนครั้งที่ถูก

มอบหมาย (…%) 

มากกวารอยละ 95 รอยละ 86 - 95 รอยละ 75 - 85 รอยละ 50 - 74 นอยกวารอยละ 50 

อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(…%) 

มากกวารอยละ 95 รอยละ 86 - 95 รอยละ 75 - 85 รอยละ 50 - 74 นอยกวารอยละ 50 

จํานวนเรื่องรองเรียนจาก

ผูรับบริการ* (…%) 

ไมเคยมีเรื่องรองเรียน 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้งหรือมากกวา 

รอยละของจํานวนครั้งที่ออกตรวจ

รักษาตรงเวลา (…%) 

มากกวารอยละ 95 รอยละ 86 - 95 รอยละ 75 - 85 รอยละ 50 - 74 นอยกวารอยละ 50 

การใหบริการวิชาการกับชุมชน/สถาบัน/องคกร โดยไดรับอนุมัติ (…%) 

จํานวนครั้งการบรรยายทางวิชาการ* 

(…%)  

4 ครั้งหรือมากกวา 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง ไมมี 

จํานวนครั้งการบริการใหความรู

ประชาชน/เสวนา* (…%) 

4 ครั้งหรือมากกวา 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง ไมมี 

จํานวนบทความวิชาการเขียนเพื่อให

ความรูประชาชน* (…%) 

4 เรื่องหรือมากกวา 3 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง ไมมี 

จํานวนเรื่องที่วิจัยหรือรวมวิจัยใหแก

องคกร/สถาบัน/ภาคเอกชน* (…%) 

4 เรื่องหรือมากกวา 3 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง ไมมี 
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     หมายเหตุ :   บางกิจกรรมอาจไมมีในขอตกลงได    

            น้ําหนักของการประเมินของกิจกรรม กําหนดโดยหนวยงานภายใตความเห็นชอบของสวนงาน แตรวมทั้งหมด = 100% 

            * จํานวนตามเกณฑ กําหนดโดยหนวยงานภายใตการเห็นชอบของสวนงาน   

 

กิจกรรมที่ทาํขอตกลงและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในภาระหนาที่ดานการทํานบุาํรุงศลิปวัฒนธรรมการบริหาร และอืน่ๆ 

การเขารวมกิจกรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรม (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

การเขารวมประชุมบริหาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของจํานวนครั้งของการเขารวมประชุมภาควิชา/หนวยงาน/สวนงานเทียบจํานวนครั้งตามกําหนด  

หนวยงาน/สวนงาน    (เกณฑประเมิน ตามจํานวนที่ทําขอตกลงไว) 

การดําเนินกิจกรรมตาม ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย (เกณฑประเมิน อาจประเมินโดย Scoring System)  

ที่ไดรับมอบหมาย      

 

ตัวอยางการทํา Performance Agreement ภาระหนาที่ดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร และอื่นๆ ของบุคลากรสายวิชาการที่ทําหนาที่ “อาจารย” 
 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด สูงกวามาตรฐานมาก     (9-

10) 
สูงกวามาตรฐาน        

(7-8) 
มาตรฐาน            

(5-6) 
ต่ํากวามาตรฐาน       

(3-4) 
ต่ํากวามาตรฐานมาก 

(0-2) 

การรวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (30%) 

จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรม 

(30%) 

4 ครั้งหรือมากกวา 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง ไมมี 

การเขารวมประชุมบริหารของหนวยงาน/สวนงาน (30%) 

รอยละของจํานวนครั้งการเขารวม

ประชุมบริหารหนวยงาน/สวนงาน 

มากกวารอยละ 95 รอยละ 86 - 95 รอยละ 75 - 85 รอยละ 50 - 74 นอยกวารอยละ 50 

การดําเนินกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย (40%) 

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามที่

ไดรับมอบหมาย 

ไดคะแนนมากกวา 95 ไดคะแนน 86 - 95 ไดคะแนน 75 - 85 ไดคะแนน 50 - 74 ไดคะแนนนอยกวา 50 
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 ตัวอยางการทํา Performance Agreement ขางตน ไดจากการรวบรวมขอเสนอแนะของกลุมทํางานทั้ง 7 กลุมคณะ/สถาบัน โดยยึดหลักใหระบบและวิธีการไมซับซอนจนเกินไป อีกทั้ง

ปรับใหตัวชี้วัดตางๆ ใหสามารถจัดเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะหได สวนงานอาจพิจารณาตัดหรือเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถนําไปสูการพัฒนา

บุคลากรและหนวยงาน/สวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะสงผลสูความสําเร็จของหนวยงาน/สวนงานและมหาวิทยาลัย 

 ในการกําหนดน้ําหนักของกิจกรรมในแตละภาระหนาที่ดานตางๆ นั้น ไดกําหนดเปนน้ําหนักรวม = 100% ซึ่งเมื่อประเมินกิจกรรม/ตัวชี้วัดของแตละภาระหนาที่เสร็จ จะตองปรับคูณ

ดวยน้ําหนักของภาระหนาที่นั้น เมื่อเทียบทั้งหมด เชน 

ดานการเรียนการสอน = 30%; ดานการวิจัย = 30%; ดานการบริการวิชาการ = 30%;    ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ = 10%  

 


