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ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคHกรทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น ถือวbาเปwนระบบ

การบริหารงานทางดEานทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ ที่ใชEในการจัดการและบริหารขีดความสามารถของ

บุคลากรภายในองคHกรใหEมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื ่อใหEบรรลุตามเปyาหมาย ภารกิจหรือพันธกิจใน               

การดำเนินงานขององคHกรนั ้น ๆ มหาวิทยาลัยไดEเล็งเห็นความสำคัญในประเด็นเหลbานี ้ จ ึงไดEออก               

แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อเปwนแนวทางในการดำเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหEเปwนไปในแนวทางที่สอดคลEองกันทั้งมหาวิทยาลัย และ

ใหEรูปแบบและวิธีการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนในแตbละสbวนงานสามารถสะทEอนผลการทำงานท่ีแทEจริงของพนักงาน

มหาวิทยาลัยรายบุคคล เพื่อใหEเกิดความยุติธรรมในการประเมินผลการทำงาน และสรEางขวัญกำลังใจที่ดีใหEกับ

ผูEปฏิบัติงานอีกดEวย 

 

ภาพรวมของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑHและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ไดEมีผลบังคับใชEอยูbในป~จจุบันนี้ สามารถ

สรุปกระบวนการในการดำเนินการการประเมินโดยสังเขปไดEดังน้ี 

1. แบbงรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยออกเปwน 2 รอบการประเมิน คือ 

รอบท่ี 1 ต้ังแตbวันท่ี 1 สิงหาคม ของป�น้ัน ถึงวันท่ี 31 มกราคมของป�ถัดไป และ 

รอบท่ี 2 ต้ังแตbวันท่ี 1 กุมภาพันธH ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม  

2. ผูEประเมินและผูEรับการประเมินจัดทำข'อตกลงการปฏิบัติงานในชbวงตEนของการประเมินแตbละรอบ 

3. ในระหวbางรอบการประเมิน ผูEประเมินสามารถใหEคำแนะนำ ชี้แนะ หรือแนะแนวทางการพัฒนา

ตนเองใหEกับผูEรับการประเมินไดE หากพบวbาการปฏิบัติงานของผูEรับการประเมินไมbเปwนไปตามที่คาดหวังหรือ

สามารถพัฒนาใหEดีย่ิงข้ึนไดE 

4. เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ผูEรับการประเมิน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานพรEอมขEอมูลหลักฐาน

การปฏิบัติงานในชbวงรอบการประเมินน้ัน ๆ แกbผูEประเมิน ภายใน 7 วันหลังจากส้ินรอบการประเมิน 

5. ผูEประเมินทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขEอตกลงที่ไดEตั้งไวEตั้งแตbตEนรอบการประเมิน ภายใน 

15 วันหลังไดEรับรายงานการปฏิบัติงานของผูEรับการประเมิน และสbงคณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏิบัติงาน 

ระดับสbวนงาน พิจารณาผลเพ่ือนำเสนอตbอคณะกรรมการประจำสbวนงานเพ่ือพิจารณารับรองผลการประเมิน 

6. ในกรณีที่เปwนการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 2 ใหEสbวนงานนำเสนอผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยทั ้งรอบที ่ 1 และรอบที ่ 2 แกbคณะกรรมการกลั ่นกรองผลการปฏิบัติงาน ระดับ

มหาวิทยาลัยพิจารณา และเสนอผลการพิจารณาตbออธิการบดีหรือผูEท่ีอธิการบดีมอบหมาย  
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7. ใหEผูEประเมินแจ'งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแกbผูEรับการประเมินทราบ

โดย  

ในรอบการประเมินที่ 1 แจ'งผลการประเมินการปฏิบัติงาน (รอบการประเมินที่ 1) อย@างไม@เปBน
ทางการใหEกับผู Eร ับการประเมินหลังจากมีผลการพิจารณารับรองผลการประเมินการปฏิบัติงานจาก

คณะกรรมการประจำสbวนงาน และ 

ในรอบการประเมินที่ 2 แจ'งผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปC (ทั้งรอบการประเมินที่ 1 และ 2) 
อย@างเปBนทางการ หลังจากอธิการบดีลงนามอนุมัติในคำส่ังการเพ่ิมคbาจEางประจำป�ของพนักงานมหาวิทยาลัย  

โดยทั้ง 2 ครั้งใหEผู Eรับการประเมินลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

8. หากผูEรับการประเมินเห็นวbาไมbไดEรับความเปwนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหEผูEรับการ

ประเมินทำเรื่องร'องเรียนตbอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วันหลังจากไดEรับการแจEงผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยประจำป�อยbางเปwนทางการ 

 รายละเอียดโดยสมบูรณH สามารถดูเพิ่มเติมไดEตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื ่อง 

หลักเกณฑHและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 

2560  

 

องคCประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 แบbงเปwน 2 องคHประกอบหลัก ดังน้ี 

 1. การประเมินผลสมรรถนะของการปฏิบัติงาน (Competency Appraisal) คิดเปwนรEอยละ 30 

ประกอบดEวย 

  1.1 สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (University core competency) คิดเปwนรEอยละ 10 

  1.2 สมรรถนะประจำสายงานหรือสมรรถนะทางการบริหาร (Functional/Managerial 

competency) แลEวแตbกรณี คิดเปwนรEอยละ 20  

  ในกรณีที่สbวนงานมีสมรรถนะหลักของส`วนงาน (Faculty/Office core competency)

เพิ่มเติม  ใหEมีสัดสbวนไดEไมbเกินรEอยละ 5 โดยแบbงสัดสbวนจากสมรรถนะประจำสายงานหรือสมรรถนะทางการ

บริหาร 

 2. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (Performance Appraisal) คิดเปwนรEอยละ 70 ประกอบดEวย  

  2.1 ภาระงานหลัก (Core duty) คิดเปwนรEอยละ 50 

  2.2 ภาระงานส̀วนกลางของส̀วนงาน (Shared duty) คิดเปwนรEอยละ 10 

  2.3 ภาระงานตามยุทธศาสตรCหรือวิสัยทัศนC (Strategic/Visionary duty) คิดเปwนรEอยละ 10 

  โดยวิธีการจัดทำขEอตกลงการประเมินผลและการประเมินผลในแตbละองคHประกอบ รายละเอียดจะไดE

กลbาวถึงในหัวขEอถัดไป  
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การประเมินผลสมรรถนะของการปฏิบัติงาน (Competency Appraisal) 
 

 รายละเอียดของสมรรถนะ วิธีการเลือกสมรรถนะ และระดับความคาดหวังในแตbละตำแหนbงและสาย
งานสามารถด ู เ พ่ิม เต ิมได Eจาก ค ู @ ม ื อการประเม ินสมรรถนะในการปฏ ิบ ัต ิ งาน (Competency)          
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นท่ีสำคัญ โดยสังเขปไดEดังน้ี 

1. กำหนดสมรรถนะในขEอตกลงการปฏิบัติงานโดยใหEสัดสbวนตามองคHประกอบท่ีไดEกลbาวแลEวขEางตEน คือ  

สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย : สมรรถนะประจำสายงานหรือสมรรถนะทางการบริหาร + สมรรถนะหลักประจำสbวนงาน 
คิดเปwน 

10 : 20 + 5 

 2. จำนวนสมรรถนะท่ีตEองประเมินในแตbละประเภท ดังน้ี 
2.1 สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย มี 5 ขEอ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนใชEทั้ง 5 ขEอในการ

ประเมิน  
2.2 สมรรถนะประจำสายงาน มี 12 ขEอ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสาย

ปฏิบัติการแตbละตำแหนbงเลือกประเมิน 5 ขEอ ตามความเหมาะสมของตำแหนbงที่ปฏิบัติงาน โดย 3 ขEอแรก
ไดEแกb ทักษะการจัดการเรียนการสอน ทักษะการวิจัย และทักษะการบริการวิชาการ เปwนสมรรถนะเฉพาะ
สำหรับสายวิชาการเทbาน้ัน  

2.3 สมรรถนะทางการบริหาร มี 6 ขEอ ผู EดำรงตำแหนbงบริหารสายวิชาการและผูEดำรง
ตำแหนbงบริหารสายปฏิบัติการใชEทั้ง 6 ขEอในการประเมิน โดยผูEดำรงตำแหนbงบริหารสายวิชาการตามขEอ 10 
(1.5) ของขEอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วbาดEวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และฉบับที่แกEไข
เพิ่มเติม ในกรณีที่ยังมีภาระงานการเรียนการสอน งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการอยูb สามารถกำหนด
สมรรถนะในการประเมินเพ่ิมเติมจากสมรรถนะทางการบริหาร 6 ขEอไดEตามความเหมาะสม  

2.4 สมรรถนะประจำส`วนงาน ตามที่สbวนงานกำหนดขึ้นเพิ ่มเติมโดยใชEสัดสbวนไมbเกิน      
รEอยละ 5 จากสัดสbวนของสมรรถนะประจำสายงานหรือสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะที่นำมา
ประเมินไมbควรมีลักษณะที่ซEอนทับหรือคลEายคลึงกับสมรรถนะมหาวิทยาลัยที่ถูกบังคับใชEในการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนอยูbแลEว และจำนวนสมรรถนะท่ีเพ่ิมเติม ไมbควรมีจำนวนเกินกวbา 3 ขEอ 
 3. การกำหนดระดับความสามารถที่คาดหวัง (Expected level for Competency) กำหนดจาก
ตำแหนbง และระดับตำแหนbงของพนักงานมหาวิทยาลัยคนนั้น ๆ ตั้งแตbระดับ 1 - 5 ดังรายละเอียดในตาราง
แสดงระดับความสามารถที่คาดหวังแบbงตามประเภทตำแหนbงงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(Competency Mapping) ภายในเลbม คู bม ือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัต ิงาน (Competency) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560  

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูEนั้นมีความรูEความสามารถ มีประสบการณHและมีความเชี่ยวชาญเปwน
พิเศษจากอายุการทำงาน ที่ไมbสอดคลEองกับระดับตำแหนbงที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูEนั้นดำรงตำแหนbงอยูb       
ผูEประเมินสามารถใชEวิธีการเจรจาในการกำหนดคbาความคาดหวังในขEอตกลงการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
ไดE ท้ังน้ีเจตนารมณHเพ่ือเปwนไปในการพัฒนาสมรรถนะของผูEปฏิบัติงานใหEดีย่ิงข้ึน  

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยไดEมีการแกEไขและปรับคbาความคาดหวังในตารางตามตัวเลbมคูbมือการประเมิน
สมรรถนะฯ เพ่ือความเหมาะสมในการใชEงานมากย่ิงข้ึนโดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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ตารางแสดงระดับความสามารถท่ีคาดหวังแบ̀งตามประเภทตำแหน̀งงาน 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Competency Mapping) ปรับปรุง กันยายน 2561 

กลุ̀มตำแหน̀ง 

ระดับความสามารถท่ีคาดหวัง 

สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะ

ทางการ

บริหาร 

สมรรถนะ

ประจำสาย

วิชาการ 

สมรรถนะ

ประจำสาย

ปฏิบัติการ 

กลุ̀มบริหาร 

- ผูEบริหารระดับสูงไดEแกb ผูEบริหารท่ีกำหนดวาระการดำรงตำแหนbง 
(รองอธิการบดี คณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก ผอ.โรงเรียนสาธิต 
หรือเทียบเทbา) และผูEบริหารปฏิบัติการ (ผอ.สำนักงาน หรือ
เทียบเทbา) 

ระดับ 5 ระดับ 5 - - 

- ผูEบริหาร ไดEแกb ผูEบริหารท่ีกำหนดวาระการดำรงตำแหนbง 
(ผูEชbวยอธิการบดี รองคณบดี รองผอ.สถาบัน/สำนัก หัวหนEาภาควิชา 
หรือเทียบเทbา) และผูEบริหารปฏิบัติการ (ผอ.สbวนงาน ผอ.สำนักงาน
หรือเทียบเทbา) 

ระดับ 4 ระดับ 4 - - 

- ผูEบังคับบัญชา ไดEแกb ผูEปฏิบัติงานหัวหนEาฝåาย หัวหนEาหนbวยหรือ
เทียบเทbา 

- ผูEบังคับบัญชา ไดEแกb ผูEปฏิบัติงานหัวหนEางาน หรือเทียบเทbา 
ระดับ 3 ระดับ 3   

กลุ̀มวิชาการ 

- ศาสตราจารยH/รองศาสตราจารยH/อาจารยHสาธิตเช่ียวชาญพิเศษ/
อาจารยHสาธิตเช่ียวชาญ/นักวิจัยเช่ียวชาญพิเศษ/นักวิจัยเช่ียวชาญ 

ระดับ 5 - ระดับ 5 - 

- ผูEชbวยศาสตราจารยH/อาจารยHสาธิตชำนาญการ/อาจารยHสาธิต
ชำนาญการพิเศษ/นักวิจัยชำนาญการ/นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 

ระดับ 4 - ระดับ 4 - 

- อาจารยH/อาจารยHสาธิต/นักวิจัย ระดับ 3 - ระดับ 3 - 
- พนักงานใหมb (อายุงานนEอยกวbา 1 ป�) ระดับ 1 - ระดับ 1 - 

กลุ̀มวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

- เช่ียวชาญพิเศษ/เช่ียวชาญ ระดับ 5 - - ระดับ 5 
- ชำนาญการพิเศษ ระดับ 4 - - ระดับ 4 
- ชำนาญการ  หรือระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุงาน 10 ปCข้ึนไป* ระดับ 3 - - ระดับ 3 
- ปฏิบัติการ ระดับ 2 - - ระดับ 2 
- พนักงานใหมb (อายุงานนEอยกวbา 1 ป�) ระดับ 1 - - ระดับ 1 

กลุ̀มท่ัวไป 

- ชำนาญงานพิเศษ ระดับ 3 - - ระดับ 3 
- ชำนาญงาน หรือระดับปฏิบัติงานท่ีมีอายุงาน 10 ปCข้ึนไป* ระดับ 3 - - ระดับ 3 
- ปฏิบัติงาน ระดับ 2 - - ระดับ 2 
- บุคลากรประเภทลูกจEางประจำ ระดับ 2 - - ระดับ 2 
- พนักงานใหมb (อายุงานนEอยกวbา 1 ป�) ระดับ 1 - - ระดับ 1 

*หมายเหตุ ทั้งนี้ตEองเปwนไปตามการพูดคุยเจรจาทำความตกลงรbวมกันระหวbางผูEประเมินและผูEรับการประเมิน  
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance Appraisal)  
 

 โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน มหาวิทยาลัยไดEกำหนดกรอบสัดสbวนของประเภทของงานเปwน     

3 ประเภทดังท่ีไดEกลbาวไวEในขEางตEนแลEว คือ 

ภาระงานหลัก : ภาระงานสbวนกลาง : ภาระงานตามยุทธศาสตรHหรือวิสัยทัศนH 

คิดเปwน 

50 : 10 : 10 

ซึ่งการทำขEอตกลงการปฏิบัติงานและรายละเอียดของการวางแนวทางการประเมินจำแนกตามแตbละ

ประเภทของภาระงาน ดังน้ี 

 1. ภาระงานหลัก (Core duty) คิดเปuนรvอยละ 50 (50 คะแนน) 

 คือภาระงานตามหนEาที ่หรือตามตำแหนbงงานที ่กำหนดไวEใน TOR หรือเปwนการมอบหมายใหE

ปฏิบัติงานโดยตรงจากหัวหนEางานหรือผูEประเมินในภายหลัง เชbน งานดEานการเรียนการสอน ดEานการวิจัย   

ดEานการบริการวิชาการ สำหรับสายวิชาการ หรืองานประจำตามตำแหนbง หนEาที่ หรือความรับผิดชอบที่ไดEรับ

มอบหมาย สำหรับสายปฏิบัติการ 

เชbนเดียวกับการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน กbอนทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในสbวน  

ภาระงานหลักรEอยละ 50 นี้ ตEองมีการทำขEอตกลงการปฏิบัติงานขึ้นในชbวงตEนของรอบการประเมิน โดย

องคHประกอบท่ีสำคัญสำหรับขEอตกลงการปฏิบัติงานสำหรับภาระงานหลัก มีดังน้ี 

  (1) ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีจะทำการประเมิน 

  (2) สัดส̀วนของภาระงานท่ีใชvในการประเมิน  

  (3) ตัวช้ีวัดท่ีใชvในการประเมิน 

  (4) เกณฑCการประเมินของแต̀ละตัวช้ีวัด  

 โดยแนวทางการวางกรอบสัดส@วนของภาระงานที่ใช'ในการประเมิน(2)แตbละงานที่ไดEทำขEอตกลงนี้ ใหEผูE

ประเมินกำหนดรbวมกับผูEรับการประเมิน ตามภาระหนEาที่ที่ไดEปฏิบัติจริง โดยใชEกรอบการใหEสัดสbวนจากเวลา

จริงที ่ใชEในการปฏิบัติงานในชbวงตลอดสัปดาหHประมาณ 30-35 ชั่วโมงการทำงานตbอสัปดาหH คิดเปwน 50 

คะแนนเต็มของภาระงานหลักท้ังหมด  

 สbวนตัวชี้วัดที่ใช'ในการประเมิน(3)ใหEกำหนดใหEสอดคลEองกับภาระงานหลักที่มอบหมาย โดยมุbงเนEน

วัตถุประสงคHเพื่อใหEงานที่มอบหมายบรรลุเปyาหมาย พันธกิจหรือวิสัยทัศนHขององคHกร โดยเลือกใชEมิติของ

ตัวช้ีวัดใหEเหมาะสม ดังน้ี  

- ดEานปริมาณ  

- ดEานคุณภาพ 

- ดEานเวลา 

- ดEานความคุEมคbา 

- ดEานความพึงพอใจ 
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โดยใน 1 ภาระงานหลักสามารถกำหนดมิติตัวชี ้ว ัดที ่ใชEในการประเมินไดEมากกวbา 1 ดEานและ        

แบbงสัดสbวนการประเมินท่ีเหมาะสมตามความสำคัญของตัวช้ีวัดแตbละตัวไดE  

 หลังจากนั้นใหEทำการกำหนดเกณฑeการประเมินของแต@ละตัวชี้วัด(4)ใหEเหมาะสมชัดเจน ตามมิติ และ

บริบทเปyาหมาย พันธกิจ หรือวิสัยทัศนHของสbวนงาน เพื่อทำใหEการปฏิบัติภาระหนEาที่นั้นเปwนไปตามความ

คาดหวังของผูEประเมินและสbวนงาน 

 สามารถจำแนกรายละเอียดการกำหนดขEอตกลงการปฏิบัติงานในสbวนของภาระงานหลักและตัวชี้วัด 

ตามสายงานและตำแหนbงงานไดEดังน้ี  

1.1 การกำหนดภาระงานหลักสำหรับสายวิชาการ  

สามารถเลือกกำหนดภาระงานหลักไดE 4 ประเภทใหญb ๆ ตามพันธกิจของสbวนงานอันไดEแกb 

 - ดEานการเรียนการสอน 

 - ดEานการวิจัย 

 - ดEานการบริการวิชาการ  

 - ดEานการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยในดEานการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น จะสามารถมอบหมายใหEเปwนภาระงานหลักไดEก็

ตbอเมื่อ เปwนภาระหนEาที่หรือพันธกิจหลักของสbวนงาน หรือเปwนภาระหนEาที่หรือความรับผิดชอบหลักในการ

ปฏิบัติกิจกรรมหรืองานน้ัน ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการคนน้ัน ๆ  

แนวทางการกำหนดสัดสbวนของภาระงานหลัก การกำหนดตัวช้ีวัด และการกำหนดเกณฑHการ

ประเมินของตัวช้ีวัด เปwนไปตามรายละเอียดท่ีกลbาวไวEแลEวขEางตEน  

1.2 การกำหนดภาระงานหลักสำหรับสายปฏิบัติการ  

ผูEประเมินสามารถกำหนดไดEจากภาระงานที่พนักงานผูEนั้นไดEถูกมอบหมายใหEปฏิบัติงาน หรือ

ตามขEอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) ในการรับสมัคร หรือหนEาท่ีการปฏิบัติงานตาม ประกาศ เร่ืองมาตรฐาน

กำหนดตำแหนbงพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุbมประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุbมวิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะ 

และกลุbมประเภทท่ัวไป 52 ตำแหนbงท่ีไดEกำหนดไวE  

โดยมหาวิทยาลัยไดEทำแนวทางในการกำหนดภาระงานหลักของ 7 ตำแหนbงกลางที่สbวนงาน

สามารถเลือกไปกำหนดเปwนภาระงานหลักของบุคลากรในสังกัด ตามความเหมาะสมของหนEาที่และภาระงาน

จริงที ่ปฏิบัติ รายละเอียดดังตารางแสดงภาระงานหลัก 7 ตำแหนbงกลางของพนักงานมหาวิทยาลัย            

สายปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ 

ทั้งนี้สbวนงานหรือผูEประเมินสามารถเลือกใชEขEอตกลงการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่ผูEรับการ

ประเมินไดEถูกมอบหมายใหEปฏิบัติงานจริงโดยไมbจำเปwนตEองมีภาระงานทั้งหมดตามภาระงานหลักของตำแหนbง

กลาง 7 ตำแหนbงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวEก็ไดE หรืออาจเพิ่มเติมขEอตกลงการปฏิบัติงานที่เปwนภาระงานหลักอ่ืน

ขEามตำแหนbงงาน หรือกำหนดขึ้นเพิ่มเติม เพื่อใหEสอดคลEองกับหนEาที่ภาระงานหลักที่มอบหมายใหEพนักงาน

มหาวิทยาลัยผูEน้ันปฏิบัติงาน  

แนวทางการกำหนดสัดสbวนของภาระงานหลัก การกำหนดตัวชี้วัด และการกำหนดเกณฑH 

การประเมินของตัวช้ีวัด เปwนไปตามรายละเอียดท่ีกลbาวไวEแลEวขEางตEน  
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ตารางแสดงภาระงานหลัก 7 ตำแหน2งกลางของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน2ง ภาระงานหลัก ตัวอย2างตัวช้ีวัด* 

1. นักวิเคราะหFนโยบายและแผน 
ระดับตำแหน2ง: ปฏิบัติการ 

ด"านการปฏิบัติการ 
- ศึกษา วิเคราะหJ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการ
กำหนดนโยบาย 
- จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 

ด"านการวางแผน 
- วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบรQวมกับวางแผนการทำงานของหนQวยงานหรือโครงการ 
ด"านการประสานงาน 
- การประสานการทำงานรQวมกันระหวQางทีมงานหรือหนQวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
ด"านการบริการ 
- ใหEบริการดEานตQาง ๆ ที่เกี่ยวขEองกับงานในหนEาที่แกQผูEเกี่ยวขEองเพื่อใหEสามารถปฏิบัติงาน
ไดEอยQางถูกตEอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนEาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขEอง  
- ใหEคำปรึกษา แนะนำเบื้องตEน เผยแพรQ ถQายทอดความรูE ทางดEานการวิเคราะหJนโยบาย

และแผน รวมทั้งตอบปZญหาและชี้แจงเรื่องตQาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนEาที่ เพื่อใหEผูEรับบริการ
ไดEทราบขEอมูลความรูEตQาง ๆ ท่ีเป\นประโยชนJ 
- ใหEบริการขEอมูลเกี ่ยวกับงานดEานวิเคราะหJนโยบายและแผน แกQผู Eรับบริการ เพื ่อใหE

ผูEรับบริการไดEทราบขEอมูลและความรูEตQาง ๆ ที่เป\นประโยชนJ สอดคลEอง และสนับสนุน
ภารกิจของหนQวยงาน และใชEประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑJ 
มาตรการตQาง ๆ 

 

ด"านการปฏิบัติการ  
- ระยะเวลาในการจัดทำ ติดตามและรายงานผล
ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตรJของสQวนงาน  
- ความถูกตEองของการรายงานตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรJท่ีกำหนด 
ด"านการวางแผน 
- จำนวนตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จในโครงการ

ท ี ่ ไดE วางแผนการทำงานและดำเน ินการ ท่ี
รับผิดชอบ 
ด"านการประสานงาน 
- จำนวนตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จในโครงการ
หรือกิจกรรมที่ตEองประสานการทำงานระหวQาง
หนQวยงาน 

ด"านการบริการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู Eที ่มาติดตQอขอรับ
บริการ สอบถามขEอมูลทีเกี่ยวขEองกับงานนโยบาย

และแผน 
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ตำแหน2ง ภาระงานหลัก ตัวอย2างตัวช้ีวัด* 
2. นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับตำแหน2ง: ปฏิบัติการ  

ด"านการปฏิบัติการ 
- ปฏิบัติงานดEานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามภาระงานที่ไดEรับมอบหมาย ตั้งแตQการ
สรรหาบุคคลเขEามาปฏิบัติงาน จนถึงการเกษียณอายุการปฏิบัติงาน  

ด"านการวางแผน 
- วางแผนการทำงานและโครงการที่ตนเองรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานและดำเนิน
โครงการจนสามารถบรรลุเปaาหมายท่ีต้ังไวE 

ด"านการประสานงาน 
- ประสานงานการทำงานกับหนQวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในประเด็นท่ี
เก่ียวขEองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ด"านการบริการ 
- ใหEบริการกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นิสิต และบุคคลภายนอกในการอำนวยความ
สะดวก การดำเนินการดEานทรัพยากรบุคคลตQาง ๆ 

- ใหEบริการดEานตQาง ๆ ที่เกี่ยวขEองกับงานในหนEาที่แกQผูEเกี่ยวขEองเพื่อใหEสามารถปฏิบัติงาน
ไดEอยQางถูกตEอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนEาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขEอง 
- ใหEคำปรึกษา แนะนำเบื้องตEน เผยแพรQ ถQายทอดความรูE ทางดEานการบริหารทรัพยากร

บุคคล รวมทั้งตอบปZญหาและชี้แจงเรื่องตQาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนEาที่ เพื่อใหEผูEรับบริการไดE
ทราบขEอมูลความรูEตQาง ๆ ท่ีเป\นประโยชนJ 
- ใหEบริการขEอมูลเกี่ยวกับดEานทรัพยากรบุคคล แกQผูEรับบริการ เพ่ือใหEผูEรับบริการไดEทราบ

ขEอมูลและความรูEตQาง ๆ ที่เป\นประโยชนJ สอดคลEอง และสนับสนุนภารกิจของหนQวยงาน 
และใชEประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑJ มาตรการตQาง ๆ 
 

ด"านการปฏิบัติการ 
- ความถูกตEองของการดำเนินการสรรหาบุคคล
ตลอดจนดำเนินการไดEลุลQวง  

-  ความถูกตEองและระยะเวลาในการจัดทำสรุปผล
การประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ งานของพน ักงาน
มหาว ิ ทยาล ั ยของส Q วนงานนำ เสนอคณะ           

กรรรมการประจำสQวนงาน 
ด"านการวางแผน 
- จำนวนตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จในโครงการ

ท่ีวางแผนและดำเนินการตามแผนท่ีรับผิดชอบ 
ด"านการประสานงาน 
- ระยะเวลาในการประสานงานเพื่อขอขEอมูลดEาน

ทรัพยากรบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
ด"านการบริการ 
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เขEามารับการ

ติดตQอและขอรับบริการดEานทรัพยากร 
- ความถ ูกต Eองของการรายงานข Eอม ูลด Eาน
อัตรากำลังในทุกครั้งของการประชุมประจำสQวน

งาน  
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ตำแหน2ง ภาระงานหลัก ตัวอย2างตัวช้ีวัด* 
3. นักจัดการงานท่ัวไป 
ระดับตำแหน2ง: ปฏิบัติการ 

ด"านการปฏิบัติการ 
- ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตQาง ๆ ในหนQวยงานท่ีรับผิดชอบ 

- ศึกษา จัดเก็บ รวบรวมขEอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสำนักงานในดEานตQาง ๆ  
- ปฏิบัติงานเลขานุการเพื่อใหEการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวขEอง
สำเร็จลุลQวงดEวยความเรียบรEอย มีประสิทธิภาพ 

ด"านการวางแผน  
- วางแผน/รQวมวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวขEองเพื่อใหEการดำเนินงานบรรลุ
ตามเปaาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกำหนด 

ด"านการประสานงาน 
- ประสานการทำงานรQวมกันระหวQางทีมงานหรือหนQวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหE
เกิดความรQวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนดไวE 

ด"านการบริการ 
- ใหEบริการกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นิสิต และบุคคลภายนอกในการอำนวยความ
สะดวก การดำเนินการดEานการบริหารงานท่ัวไป 

- ใหEบริการดEานตQาง ๆ ท่ีเกี่ยวขEองกับงานในหนEาที่แกQผูEเกี่ยวขEองเพื่อใหEสามารถปฏิบัติงาน
ไดEอยQางถูกตEอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนEาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขEอง 
- ใหEคำปรึกษา แนะนำเบื้องตEน เผยแพรQ ถQายทอดความรูE ทางดEานการบริหารงานทั่วไป 

รวมทั้งตอบปZญหาและชี้แจงเรื่องตQาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนEาที่ เพื่อใหEผูEรับบริการไดEทราบ
ขEอมูลความรูEตQาง ๆ ท่ีเป\นประโยชนJ 
 

ด"านการปฏิบัติการ 
- ความถูกตEองและระยะเวลาในการจัดทำเลQม
วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสQวนงาน  

- ความถูกตEองและระยะเวลาในการรับ-สQงหนังสือ 
บันทึกขEอความ และเกษียนหนังสือภายในสQวนงาน  
- จำนวนงานประชุมที่รับผิดชอบดำเนินการจัด

เล้ียงในรอบหน่ึงเดือน 
ด"านการวางแผน 
- จำนวนระบบงานที ่ประสบความสำเร ็จใน

โครงการที ่วางแผนและดำเนินการตามแผนท่ี
รับผิดชอบ 
ด"านการประสานงาน 
- ระยะเวลาในการแจEงเวียนหนังสือเพื่อขอความ
รQวมมือระหวQางหนQวยงานภายในสQวนงาน 
ด"านการบริการ  
- ความพึงพอใจของผูEที่มาติดตQอภายนอกตQอการ
รับบริการดEานการจัดการท่ัวไป 
- ความถูกตEองของขอขEอมูลที่ใหEคำปรึกษาและ

การแนะนำแกQผูEมาติดตQอ  
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ตำแหน2ง ภาระงานหลัก ตัวอย2างตัวช้ีวัด* 
4. นักวิชาการศึกษา 
ระดับตำแหน2ง: ปฏิบัติการ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ด"านการปฏิบัติการ 
- ศึกษาวิเคราะหJเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรูE  
การจัดการความรูE งานกิจการนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต งานบริการและสวัสดิการ   

งานนิสิตวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑJการศึกษา เป\นตEน 
- สำรวจ จัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะหJขEอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนิสิตความ
ตEองการกำลังคน ศึกษาวิเคราะหJและจัดทำหลักสูตร ทดลองใชEหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร

การพัฒนาหนังสือหรือตำราเรียน ความรู Eพื ้นฐาน ตลอดจนความตEองการดEานการใชE
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา การติดตQอขอความชQวยเหลือจากตQางประเทศทางการศึกษา

ดำเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารดEานการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงใหEทันสมัย 
- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดEานการศึกษา วิเคราะหJ วิจัย 
สQงเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพรQผลงานทางดEานการศึกษา 

ด"านการวางแผน  
- การวางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รQวมวางแผนการทำงานของหนQวยงานหรือโครงการ 
ด"านการประสานงาน 
- การประสาน การทำงานรQวมกันระหวQางทีมงานหรือหนQวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือใหEเกิดความรQวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนดไวE 
 

 
 
 

ด"านปฏิบัติการ 
- ความถูกตEองและระยะเวลาในการดำเนินการ
เพื ่อขอผQอนผันการเกณฑJทหารสำหรับนิสิตใน

สQวนงาน  
- ความถูกตEองและระยะเวลาในการรายงานสถิต
ทางการศึกษาในปhการศึกษา 2561 

- ระยะ เวลา ในการรวบรวมและสร ุปการ
ประเมินผลการสอนของอาจารยJผูEสอนในรายวิชา 
- จำนวนสื่อการเรียนรู EดEวยตนเองสำหนับนิสิต   

ในภาคการศึกษา 
ด"านการวางแผน 
- จำนวนแผนหรือโครงการที ่มีสQวนรQวมในการ

ปรับปรุงการวางแผนการทำงาน  
ด"านการประสานงาน  
- ระยะเวลาในการดำเนินการประสานความ

รQวมมือกับหนQวยงานอื ่นภายในสQวนงานเพ่ือ
รายงานสถิติทางการศึกษาประจำปh 
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 หนEา 11 

ตำแหน2ง ภาระงานหลัก ตัวอย2างตัวช้ีวัด* 
4. นักวิชาการศึกษา 
ระดับตำแหน2ง: ปฏิบัติการ (ต2อ) 
 

ด"านการบริการ 
- ใหEบริการกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นิสิต และบุคคลภายนอกในการอำนวยความ
สะดวก การดำเนินการดEานวิชาการ 

- การใหEบริการดEานตQาง ๆ ที่เกี่ยวขEองในหนEาที่ เชQน การจัดบริการสQงเสริมการศึกษาโดยใชE
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนิสิต 
เผยแพรQการศึกษา เชQน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศนJ การเขียนบทความ จัดทำวารสาร 

หรือเอกสารตQาง ๆ ใหEคำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแกQเจEาหนEาที่ระดับรองลงมาและ
แกQนิสิตท่ีมาฝjกปฏิบัติงาน ตอบปZญหาและช้ีแจงเร่ืองตQาง ๆ เก่ียวกับงานในหนEาท่ี 
- ใหEคำปรึกษา แนะนำเบื้องตEน เผยแพรQ ถQายทอดความรูE ทางดEานวิชาการศึกษา รวมท้ัง

ตอบปZญหาและชี้แจงเรื่องตQาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนEาที่ เพื่อใหEผูEบริการไดEรับทราบขEอมูล 
ความรูEตQาง ๆ ท่ีเป\นประโยชนJ 
- ใหEบริการขEอมูลเกี ่ยวกับดEานวิชาการศึกษาเพื ่อใหEบุคลากรทั ้งภายในและภายนอก

หนQวยงาน นิสิต ตลอดจนผูEรับบริการ ไดEทราบขEอมูลและความรูEตQาง ๆ ที่เป\นประโยชนJ 
สอดคลEอง และสนับสนุนภารกิจของหนQวยงาน และใชEประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑJ มาตรการตQาง ๆ 

 
 
 

 
 
 

ด"านการบริการ 
- ความพึงพอใจของนิสิตที่มาติดตQอสอบถามหรือ
ขอรับบริการทางการศึกษา 

- จำนวนโครงการที่มีการเผยแพรQและถQายทอด
ความรู E การแนะนำเบื ้องตEน สำหรับนิสิตใหมQ
ภายในคณะ 

- ความถูกตEองของขEอมูลและระยะเวลาในการ
ส ืบค Eนสถ ิต ิทางการศึกษาเพ ื ่ อรายงานตQอ
มหาวิทยาลัย  
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ตำแหน2ง ภาระงานหลัก ตัวอย2างตัวช้ีวัด* 
5. นักวิชาการพัสดุ 
ระดับตำแหน2ง: ปฏิบัติการ 

ด"านการปฏิบัติการ 
- จัดหา จัดซื้อ จัดจEาง ตรวจรับ เก็บรักษา รQางสัญญาจEาง ศึกษาคEนควEารายละเอียดตQาง ๆ 
ของพัสดุ เชQน วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมคQา การสึกหรอ ประโยชนJ      

ใชEสอย สมรรถภาพ คQาบริการ อะไหลQ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนด
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะหJและประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็น
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซ้ือพัสดุ 

- จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยJสิน เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
- ซQอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อใหEมีสภาพที่พรEอมใชEงาน จำหนQายพัสดุ 
เม่ือชำรุดหรือเส่ือมสภาพ หรือไมQจำเป\นในการใชEงานอีกตQอไป 

ด"านการวางแผน  
- วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รQวมวางแผนการทำงานของหนQวยงานหรือโครงการ 
ด"านการประสานงาน 
- ประสานการทำงานรQวมกันระหวQางทีมงานหรือหนQวยงานท้ังภายในและภายนอก 
ด"านการบริการ 
- ใหEบริการกับบุคลากรภายใน นิสิต และบุคคลภายนอกในการดำเนินการดEานพัสดุ 

- ใหEบริการดEานตQาง ๆ ที่เกี่ยวขEองกับงานในหนEาที่แกQผูEเกี่ยวขEองเพื่อใหEสามารถปฏิบัติงาน
ไดEอยQางถูกตEอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนEาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขEอง 
- ใหEคำปรึกษา แนะนำเบื้องตEน เผยแพรQ ถQายทอดความรูE ทางดEานงานพัสดุ รวมทั้งตอบ

ปZญหาและช้ีแจงเร่ืองตQาง ๆ เก่ียวกับงานในหนEาท่ี 
- ใหEบริการขEอมูลเกี่ยวกับดEานงานพัสดุ เพื่อใหEบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ไดEทราบ
ขEอมูลและความรูEตQาง ๆ ท่ีเป\นประโยชนJ สอดคลEอง และสนับสนุนภารกิจของหนQวยงาน  

ด"านการปฏิบัติการ 
- ความถูกตEองและระยะเวลาในการจัดหา จัดซ้ือ 
พัสดุภายในหนQวยงาน  

- จำนวนขEอร Eองเร ียนดEานความโปรQงใสจาก
บุคคลภายนอก 
- ความถูกตEองและเป\นปZจจุบันของขEอมูลทะเบียน

คุมทรัพยJสิน 
ด"านการวางแผน 
- จำนวนแผนหรือโครงการที ่มีสQวนรQวมในการ

ปรับปรุงการวางแผนการทำงาน  
ด"านการประสานงาน 
- ระยะเวลาในการขอใบเสนอราคาพัสดุหรือ

ครุภัณฑJจากบุคคลหรือบริษัทเอกชนภายนอก
มหาวิทยาลัย 
ด"านการบริการ 
- ความพึงพอใจของผูEรับบริการตQอการดำเนินการ
ดEานพัสดุของสQวนงาน  
- ความถูกต EองของขEอม ูลทะเบียนพัสด ุและ

ครุภัณฑJภายในหนQวยงาน  
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ตำแหน2ง ภาระงานหลัก ตัวอย2างตัวช้ีวัด* 
6. นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับตำแหน2ง: ปฏิบัติการ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ด"านการปฏิบัติการ 
- จัดทำบัญชี จัดทำรายงานเงินรายจQายตามงบประมาณประจำเดือน จัดทำประมาณการ
รายไดE รายจQายประจำปh พรEอมทั ้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความ

เคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดง
สถานะทางการเงินและใชEเป\นฐานขEอมูลที่ถูกตEองตามระเบียบวิธีการบัญชีของหนQวยงาน 
รวบรวมขEอมูลและรายงานการเงินของหนQวยงาน 

- ดูแลการรับและจQายเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จQายเงิน เพ่ือใหE 
การรับ-จQายเงินขององคJกรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตEองตามระเบียบปฏิบัติ จัดทำ
ฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจQายในหมวดตQาง ๆ ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการ

ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจัดทำและดำเนินการเป\นไปอยQางถูกตEอง ตรงกับความ
จำเป\นและวัตถุประสงคJของแตQละหนQวยงาน 
- ตรวจสอบความถูกตEองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท

ตรวจสอบรายงานการเงินตQาง ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใชEจQายเงินงบประมาณ
รายจQาย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใหEการปฏิบัติการ และรายงาน
การเงินและบัญชีตQาง ๆ ถูกตEองตามหลักเกณฑJและวิธีการท่ีกำหนดใหEเป\นปZจจุบัน 

- ศึกษา วิเคราะหJ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดEานการเงิน การงบประมาณ
และการบัญชี ช้ีแจงรายละเอียดขEอเท็จจริง และแกEปZญหาขEอขัดขEองตQาง ๆ เก่ียวกับการเงิน 
การงบประมาณ และการบัญชี เพ่ือใหEการปฏิบัติงานเป\นไปอยQางราบร่ืน มีประสิทธิภาพ 

ด"านการวางแผน  
- วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รQวมวางแผนการทำงานของหนQวยงานหรือโครงการ 
 

ด"านการปฏิบัติการ 
- ความถูกตEองและระยะเวลาในการจัดทำบัญชี 
รายงานเงินรายจQายตามงบประมาณประจำปh 

- ความถูกตEองของในการจัดทำและตรวจสอบ
เอกสารสำคัญการรับจQายเงิน 
- ความถูกตEองของการรายบัญชีเงินสด บัญชี

ธนาคาร และบัญชีแยกประเภทตQาง ๆ 
ด"านการวางแผน 
- จำนวนแผนหรือโครงการที ่มีสQวนรQวมในการ

ปรับปรุงการวางแผนการทำงาน  
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ตำแหน2ง ภาระงานหลัก ตัวอย2างตัวช้ีวัด* 
6. นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับตำแหน2ง: ปฏิบัติการ (ต2อ) 

ด"านการประสานงาน 
- ประสานการทำงานรQวมกันระหวQางทีมงานหรือหนQวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหE
เกิดความรQวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนดไวE 

ด"านการบริการ 
-  ใหEบริการกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นิสิต และบุคคลภายนอกในการอำนวยความ
สะดวก การดำเนินการดEานการเงินและบัญชี 

- ใหEบริการดEานตQาง ๆ ที่เกี่ยวขEองกับงานในหนEาที่แกQผูEเกี่ยวขEองเพื่อใหEสามารถปฏิบัติงาน
ไดEอยQางถูกตEอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนEาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขEอง 
- ใหEคำปรึกษา แนะนำเบื้องตEน เผยแพรQ ถQายทอดความรูE ทางดEานงานวิชาการเงินและ

บัญชี รวมท้ังตอบปZญหาและช้ีแจงเร่ืองตQาง ๆ เก่ียวกับงานในหนEาท่ี 
- ใหEบริการขEอมูลเกี่ยวกับดEานการเงินและบัญชี เพื่อใหEบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หนQวยงาน ตลอดจนผู Eร ับบริการ ไดEทราบขEอมูลและความรู EตQาง ๆ ที ่เป\นประโยชนJ 

สอดคลEอง และสนับสนุนภารกิจของหนQวยงาน และใชEประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑJ มาตรการตQาง ๆ 
 

 
 
 

 
 
 

ด"านการประสานงาน 
- ความถูกตEองของการจัดทำเอกสารสำคัญการรับ
จQายเงินกับหนQวยงานตQาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ด"านการบริการ 
- ความพึงพอใจของผูEรับบริการที่มาติดตQอดEาน
การเงิน  

- ความถูกตEองและระยะเวลาการจัดทำขEอมูลทาง
การเงินใหEกับผูEขอขEอมูล 
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ตำแหน2ง ภาระงานหลัก ตัวอย2างตัวช้ีวัด* 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอรF 
ระดับตำแหน2ง: ปฏิบัติการ 

ด"านการปฏิบัติการ 
- ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรJสQวนบุคคลและอุปกรณJที่เกี่ยวขEอง ระบบเครือขQายคอมพิวเตอรJ
ทดสอบคุณสมบัติดEานเทคนิคของระบบ ติดต้ังชุดคำส่ังระบบปฏิบัติการ ชุดคำส่ังสำเร็จรูป 
- ประมวลผล และปรับปรุงแกEไขแฟaมขEอมูล เขียนชุดคำส่ัง และคูQมือคำอธิบายชุดคำส่ังตาม
ขEอกำหนดของระบบงานที ่ไดEวางแผนไวEแลEว ทดสอบความถูกตEองของคำสั ่ง แกEไข
ขEอผิดพลาดของคำส่ัง 

ด"านการวางแผน  
- วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รQวมวางแผนการทำงานของหนQวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหEการดำเนินงานบรรลุตามเปaาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกำหนด 

ด"านการประสานงาน 
- ประสานการทำงานรQวมกันระหวQางทีมงานหรือหนQวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหE
เกิดความรQวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนดไวE 

ด"านการบริการ 
- ใหEบริการดEานตQาง ๆ ที่เกี่ยวขEองกับงานในหนEาที่แกQผูEเกี่ยวขEองเพื่อใหEสามารถปฏิบัติงาน
ไดEอยQางถูกตEอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนEาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขEอง 

- ใหEคำปรึกษา แนะนำเบื้องตEน เผยแพรQ ถQายทอดความรูE ทางดEานวิทยาการคอมพิวเตอรJ 
รวมท้ังตอบปZญหาและช้ีแจงเร่ืองตQาง ๆ เก่ียวกับงานในหนEาท่ี 
- ใหEบริการขEอมูลเกี ่ยวกับดEานวิทยาการคอมพิวเตอรJ เพื ่อใหEบุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกหนQวยงาน นิสิต ตลอดจนผูEรับบริการ ไดEทราบขEอมูลและความรูEตQาง ๆ ที่เป\น
ประโยชนJ สอดคลEอง และสนับสนุนภารกิจของหนQวยงาน และใชEประกอบการพิจารณา
กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑJ มาตรการตQาง ๆ 

ด"านการปฏิบัติการ 
- ร ะยะ เ วลา ในการต ิ ดต ั ้ ง ห ร ื อซ Q อมแซม
คอมพิวเตอรJสQวนบุคคลและอุปกรณJที่เกี่ยวขEอง 

เม่ือมีผูEรEองขอ 
- ความถูกตEองในการใชEงานและระยะเวลาในการ
จัดทำชุดคำส่ังในระบบตามท่ีไดEรับมอบหมาย 

ด"านการวางแผน 
- จำนวนแผนหรือโครงการที ่มีสQวนรQวมในการ
ปรับปรุงการวางแผนการทำงาน  

ด"านการประสานงาน 
- ระยะเวลาในการติดตQอประสานงานหนQวยงาน 
ในการวางระบบเครือขQายและปรับปรุงระบบ

ปฏิบัติงานใหEเป\นปZจจุบัน 
ด"านการบริการ 
- ความพึงพอใจของผูEมาติดตQอในการติดตั้งหรือ

ชQอมแซมเครื ่องคอมพิวเตอรJส Qวนบุคคลหรือ
อุปกรณJท่ีเก่ียวขEอง 
- ความถูกตEองและระยะเวลาในการจัดเก็บและ

ประมวลผลข Eอม ูลสารสนเทศท ี ่สำค ัญของ
มหาวิทยาลัยตQอผูEบริหารทราบ  
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  1.3 การกำหนดภาระงานหลักของสายวิชาการผู:ดำรงตำแหน=งบริหาร  

  ในการกำหนดภาระงานหลักรEอยละ 50 ของพนักงานในกลุ Kมนี ้ สามารถกำหนดไดEโดย

พิจารณากรอบรEอยละของการบริหารที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูEนั้นไดEถูกมอบหมายใหEปฏิบัติ ตามตำแหนKงท่ี

ไดEรับการแตKงต้ัง จำแนกตามกลุKมการบริหาร ดังตKอไปน้ี  

  กลุ Kมที ่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผูEตำแหนKงระดับ อธิการบดี รองอธิการบดี 

คณบดี ผูEอำนวยการสถาบัน/สำนัก หรือตำแหนKงที่มีชื่อเรียกอื่น ๆ ที่เทียบเทKาหัวหนEาสKวนงาน และหัวหนEา

หนKวยงานท่ีมีระเบียบเฉพาะ ใหEพิจารณากำหนดภาระงานบริหารคิดเปYนรEอยละ 100 ของภาระงานหลัก  

  กลุKมที่ 2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผูEดำรงตำแหนKงระดับผูEชKวยอธิการบดี รองคณบดี 

หัวหนEาภาควิชา ผูEอำนวยการโรงเรียนสาธิต หัวหนEาหนKวยงานที่มีชื่อเรียกอื่น ใหEพิจารณากำหนดภาระงาน

บริหารคิดเปYนรEอยละ 60 – 80 ของภาระงานหลัก 

  กล ุ Kมท ี ่  3 พนักงานมหาว ิทยาล ัยสายว ิชาการผ ู EดำรงตำแหนKงระด ับผ ู Eช Kวยคณบดี                 

รองผูEอำนวยการโรงเรียนสาธิต หรือตำแหนKงอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทKา ใหEพิจารณากำหนดภาระงานบริหารคิดเปYน

รEอยละ 30 – 50 ของภาระงานหลัก 

  ทั้งนี้สัดสKวนดEานการบริหารที่กำหนดในตำแหนKงผูEบริหารกลุKมที่ 2 และ 3 ใหEเปYนไปตามการ

ปฏิบัติหนEาที่จริงของพนักงานมหาวิทยาลัยคนนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากกรอบที่ทางมหาวิทยาลัย

กำหนดไวEไดE โดยใหEผูEประเมินและผูEรับการประเมินตกลงสัดสKวนการประเมินในสKวนนี้ใหEมีความเหมาะสมและ

สามารถสะทEอนภาระงานที่เกิดขึ้นจริงของพนักงานมหาวิทยาลัยผูEนั้นไดE ยกเวEนผูEบริหารในกลุKมที่ 1 ใหEมีภาระ

งานหลักในการประเมินท้ังหมดเปYนภาระงานดEานการบริหารเทKาน้ัน  

แนวทางการกำหนดสัดสKวนของภาระงานหลัก การกำหนดตัวช้ีวัด และการกำหนดเกณฑaการ

ประเมินของตัวช้ีวัด เปYนไปตามรายละเอียดท่ีกลKาวไวEแลEวขEางตEน  

 2. ภาระงานส=วนกลางของส=วนงาน (Shared duty) คิดเปNนร:อยละ 10 

 คือ งานหรือกิจกรรมที่เปYนภารกิจการจัดการหลักของหนKวยงานสKวนกลางของสKวนงาน ที่จำเปYนตEอง

อาศัยความรKวมมือจากพนักงานมหาวิทยาลัยภายในสKวนงานเขEามารKวมชKวยปฏิบัติงาน นอกเหนือจากภาระ

งานหลักขชองแตKละบุคคลท่ีไดEรับมอบหมายในภาระงานหลักขEางตEน  

 ในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการนั้นมอบหมายใหEพนักงานมหาวิทยาลัยคนใดคนหนึ่งเปYนผูEรับผิดชอบ

ในการจัดการดำเนินการโดยเฉพาะ แมEจะเปYนกิจกรรมหรือโครงการกลางของสKวนงาน ก็ขอใหEถือวKาเปYน  

ภาระงานหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยผูEท่ีไดEรับมอบหมาย 

 สำหรับกิจกรรมทางดEานการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในกรณีที่กิจกรรมนั้นไมKใชKพันธกิจหลักของ 

สKวนงาน สKวนงานอาจพิจารณาการใหEความรKวมมือสนับสนุนการดำเนินงานของกิจกรรมประเภทนี้ เปYน     

สKวนหน่ึงของภาระงานสKวนกลางไดE ตามความเหมาะสมและบริบทของการจัดการในสKวนงานน้ัน ๆ  

 โดยการกำหนดภาระงานสKวนกลางของสKวนงาน ใหEสKวนงานกำหนดลักษณะงานที่สามารถจัดเปYน

ภาระงานสKวนกลาง โดยอาจทำไดEจากการรับฟeงขEอเสนอแนะ ขEอคิดเห็นและรKวมกันกำหนดจากบุคลากร

ท้ังหมดของสKวนงานแลEวทำการประชาพิจารณaจนเปYนท่ียอมรับ หรือเปYนนโยบายจากผูEบริหารของสKวนงานเพ่ือ

ตEองการผลักดันงานหรือโครงการที่กำหนดใหEประสบความสำเร็จ บรรลุตามเปfาหมายที่วางไวE โดยขEอตกลง



แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561 

 หนEา 17 

ภาระงานสKวนกลางของสKวนงานที่เกิดขึ้นไมKวKาจะมาจากวิธีการใดก็ตามใหEประกาศใหEทราบโดยทั่วกัน และ

สามารถคิดเปYนสัดสKวนในการประเมินไดEไมKเกิน รEอยละ 10 ของผลการประเมินการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 3. ภาระงานตามยุทธศาสตรUหรือวิสัยทัศนU (Strategic/Visionary duty) คิดเปNนร:อยละ 10 

 คือ ภาระงานที่ไดEรับการมอบหมายเปYนพิเศษหรือ เปYนงานหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคaหลักในการ

ทำใหEบรรลุตามแผนยุทธศาสตรaหรือวิสัยทัศนaของหนKวยงานหรือสKวนงาน  

 ทั้งนี้ผูEที่จะสามารถไดEรับมอบหมาย หรือสามารถเลือกที่จะมาปฏิบัติงานในสKวนนี้เพิ่มเติมไดE ตEองเปYน

บุคคลท่ีมีความรับผิดชอบและมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาระงานหลักระดับดีเยี่ยม เปYนที่ยอมรับของ

บุคลากรในสKวนงาน และชKวยเหลือปฏิบัติงานในภาระงานสKวนกลางของสKวนงานอยากเต็มที่ จึงจะสามารถรับ

มอบหมายหรือปฏิบัติงานในภาระงานตามยุทธศาสตรaหรือตามวิสัยทัศนaน้ีไดE  

 โดยการกำหนดภาระงานในกลุKมน้ีสามารถทำไดE 2 วิธี ดังน้ี  

 1. การมอบหมายเฉพาะบุคคล ใชEในกรณีที่งานนั้นมีความจำเพาะเจาะจง และผูEไดEรับมอบหมายมี

ความรูEความสามารถ ประสบการณa หรือความชำนาญการสูง ที่จะสามารถทำงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายน้ี

ใหEสำเร็จลุลKวงไดE  

 2. การจัดทำเปYนขEอตกลงกลาง ซึ่งมีลักษณะเชKนเดียวกันการกำหนดภาระงานสKวนกลางของสKวนงาน 

กลKาวคือ อาจทำไดEจากการรับฟeงขEอเสนอแนะ ขEอคิดเห็นและรKวมกันกำหนดจากบุคลากรทั้งหมดของสKวนงาน

แลEวทำการประชาพิจารณaจนเปYนที่ยอมรับ หรือเปYนนโยบายจากผูEบริหารของสKวนงานเพื่อตEองการผลักดันงาน

หรือโครงการที่กำหนดใหEประสบความสำเร็จ บรรลุตามเปfามหายที่วางไวE โดยขEอตกลงภาระงานที่เกิดขึ้นไมKวKา

จะมาจากวิธีการใดก็ตามใหEประกาศใหEทราบโดยทั่วกันทั้งสKวนงาน และสามารถคิดเปYนสัดสKวนในการประเมิน

ไดEไมKเกิน รEอยละ 10 ของผลการประเมินการปฏิบัติงานท้ังหมด  

 ทั้งนี้บุคคลที่จะสามารถทำภาระงานในส7วนนี้ได; ต;องมีผลการปฏิบัติงานในภาระงานหลัก ภาระงาน
ส7วนกลางของส7วนงานในระดับดีเย่ียมและเปHนท่ียอมรับของบุคลากรในส7วนงาน ดังท่ีได;กล7าวไปข;างต;นแล;ว 
 

สรุปภาพรวมของการทำข:อตกลงการปฏิบัติงานในส=วนผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน 

โดยในการทำขEอตกลงการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ในสKวนของขEอตกลงการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผูEประเมินควรพิจารณาและมอบหมายภาระงานตามความสำคัญและคำนึงถึง

ประเด็นหนEาที่รับผิดชอบหลักของผูEรับการประเมินกKอนเสมอ นั่นคือผูEรับการประเมินตEองสามารถรับผิดชอบ

ภาระงานตามตำแหนKงหนEาที่หรือภาระงานหลักของตนเองแลEวไดEเปYนอยKางดี กKอนที่จะมอบหมายภาระงาน

สKวนกลางของสKวนงาน และภาระงานตามยุทธศาสตรaหรือภาระงานตามวิสัยทัศนaใหEกับผูEรับการประเมินไดE

ตามลำดับ 

ทั้งนี้ผู Eรับการประเมินที่ไมKไดEถูกมอบหมายภาระงาน หรือไมKสามารถปฏิบัติงานตามขEอตกลงการ

ปฏิบัติงานไมKวKาจะเปYนภาระงานกลางของสKวนงานหรือภาระงานตามยุทธศาสตรaหรือวิสัยทัศนaที่สKวนงานไดE

ประกาศเปYนขEอตกลงกลางใหEทั้งสKวนงานรับทราบ หรือไดEรับมอบหมายเปYนบางสKวนจากสัดสKวนของภาระงาน

ดังกลKาวทั้ง 2 ประเภท ใหEถือวKาไมKตEองรับการประเมินในภาระงานประเภทนั้น ๆ หรือรับการประเมินแคKตาม

สัดสKวนที่ไดEรับมอบหมายหรือเทKาที่สามารถปฏิบัติไดEตามประกาศขEอตกลงกลาง และไมKไดEรับสัดสKวนคะแนนท่ี

ไมKถูกประเมิน 
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ผลลัพธUและความคาดหวังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

อยKางที่ไดEกลKาวไปแลEวขEางตEนวKา การประเมินการปฏิบัติงานเปYนเครื่องมือสำคัญในการจัดการและ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหEบุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานไดEอยKางเต็มประสิทธิภาพและเปYนเครื่องมือใน

การพัฒนาบุคลากรในองคaกรตKอไปในอนาคตดEวย การประเมินที ่สามารถสะทEอนใหEเห็นศักยภาพของ          

การปฏิบัติงานอยKางแทEจริงของพนักงานมหาวิทยาลัยเปYนความคาดหวังในการที่สKวนงานและมหาวิทยาลัย

สามารถแยกแยะกลุKมของบุคลากรตามลักษณะความคาดหวังขององคaกรไดE รายละเอียดดังตาราง 
 

ตารางแสดงการแบKงระดับผลการประเมินและคุณลักษณะท่ีคาดหวังของบุคลากรตามการวางกรอบการประเมิน  

ระดับ คำอธิบาย ช=วงคะแนน 
สัดส=วนท่ี

คาดการณU 

ดีเด=น 

A 

ปฏิบัติงานตามตำแหนKง หนEาท่ีและภาระงานหลัก

ของตนเองไดEครบถEวน และมีประสิทธิภาพ มีสKวน

รKวมอยKางโดดเดKนในงานหรือกิจกรรมสKวนรวมของ

องคaกร และสามารถดำเนินการงานท่ีไดEรับ

มอบหมายเปYนพิเศษ ซ่ึงสKงผลกระทบตKอความสำเร็จ

ขององคaกรอยKางชัดเจน 

90.00 - 100.00 5 - 10% 

ดีมาก 

B 

ปฏิบัติงานตามตำแหนKง หนEาท่ีและภาระงานหลัก

ของตนเองไดEครบถEวน และมีสKวนรKวมในงานหรือ

กิจกรรมสKวนรวมขององคaกร 

80.00 - 89.99 30% 

ดี 

C 

ปฏิบัติงานตามตำแหนKง หนEาท่ีและภาระงานหลัก

ของตนเองครบถEวน 
70.00 - 79.99 60% 

ต:องปรับปรุง 

และพัฒนา 

D 

ปฏิบัติงานตามตำแหนKง หนEาท่ีและภาระงานหลัก

ของตนเองเพียงบางสKวน โดยอาจมีขEอผิดพลาดจาก

การปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนและยังพอท่ีจะสามารถ

พัฒนาอยูKไดE 

60.00 - 69.99 0 - 1% 

ไม=ผ=าน 

การประเมิน 

E 

ไมKสามารถปฏิบัติงานตามตำแหนKง หนEาท่ีและภาระ

งานหลักของตนเองไดE หรือขEอผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานกKอใหEเกิดความเสียหายอยKางรEายแรงท้ังใน

สKวนของภาระงานท่ีรับผิดชอบ หรือสKงผลกระทบตKอ

องคaกร 

< 60.00  
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในช=วงทดลองงาน 

 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทำงานภายในชKวง 1 ปpแรก โดยการวKาจEางดEวยสัญญาทดลองงานน้ัน 

สามารถใชEหลักเกณฑaและวิธีการตามประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไดE ไมKวKาจะเปYน

รอบระยะเวลาการประเมิน กระบวนการ และองคaประกอบของการประเมิน ทั้งน้ียังสามารถมีการกำหนด

เพิ่มเติมตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยแนะนำเพ่ือเปYนการคัดกรองใหEไดEบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพท่ี

เหมาะสมกับการตKอสัญญาการทำงานเปYนพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงอายุเกษียณการปฏิบัติงานไดE โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 1. จัดทำขEอตกลงการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยเฉพาะภาระงานหลักท่ีเปYนไปตามตำแหนKงงาน หรือตาม

ภาระงานท่ีไดEระบุไวEในการรับสมัคร (TOR) ของพนักงานใหมKในชKวงทดลองงานผูEน้ัน  

 2. สามารถจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน 90 วันแรกของการปฏิบัติงาน เพื่อประเมิน

ความสามารถในการทำงาน ทัศนคติของการปฏิบัติงาน และศักยภาพในการพัฒนาตKอไปในอนาคต 

 3. หากเห็นวKาพนักงานมหาวิทยาลัยผูEรับเขEามาปฏิบัติหนEาที่ในชKวงทดลองงาน มีความไมKพรEอมที่จะ

ปฏิบัติงาน ขาดความสามารถตามที่คาดหวัง ผูEประเมินควรใหEการประเมินตามขEอเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายใน     

90 วัน และแจEงใหEผูEรับการประเมินทราบถึงผลการประเมินดังกลKาว รวมทั้งลงลายมือชื่อรับทราบการแจEงผล

การประเมินทั้ง 2 ฝwาย รวมทั้งใหEผูEประเมินเสนอแนะและทำขEอตกลงการพัฒนาการปฏิบัติงานแกKผูEรับการ

ประเมินเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงแกEไขการปฏิบัติงานใหEดียิ่งขึ้นแลEวทำการประเมินซ้ำภายใน 30 วันนับแตKวัน

ทำขEอตกลงการพัฒนาหรือภายใน 120 วันนับแตKวันแรกบรรจุ เพื่อติดตามผลการพัฒนาการปฏิบัติงานของ

พนักงานใหมKท่ีเกิดข้ึน 

 4. หากในการประเมินผลหลังจากทำขEอตกลงการพัฒนาแลEว พบวKาพนักงานมหาวิทยาลัยผูEนั้นไมK

สามารถปฏิบัติงานใหEเปYนไปตามเปfาหมายในการปฏิบัติงานตามภาระงานหลักที่มอบหมายไดE ใหEผูEประเมินทำ

การประเมินการปฏิบัติงาน โดยใหEมีผลการประเมิน “ไมKผKานการประเมิน” โดยไดEรับคะแนนต่ำกวKารEอยละ 60 

และแจEงผลการประเมินใหEพนักงานมหาวิทยาลัยผูEนั้นทราบ และดำเนินการแจEงใหEพนักงานมหาวิทยาลัยผูEน้ัน

ทำเรื่องลาออก หรือดำเนินการทำเรื่องใหEออกเนื่องจากไมKผKานการประเมินผลการปฏิบัติงานแกKมหาวิทยาลัย

ทราบภายใน 120 วันนับแตKวันแรกบรรจุ เพ่ือใหEทางมหาวิทยาลัยดำเนินการตKอไป  

 5. ในกรณีที่ระยะเวลาการประเมินเกินกวKา 120 วัน สKวนงานสามารถที่จะทำกระบวนการดังกลKาวไดE

เชKนเดียวกับการดำเนินการขEางตEน คือ ดำเนินการทำขEอตกลงการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน แจEงผลการประเมินเพื่อทราบและทำแผนการพัฒนาการปฏิบัติงาน และประเมินผลซ้ำรวมถึงแจEง

ผลการประเมินที่เกิดขึ้น โดยในทุกขั้นตอนที่ปฏิบัติใหEเปYนที่รับทราบกันทั้ง 2 ฝwายคือ ฝwายผูEประเมินและผูEรับ

การประเมิน หากพบวKาพนักงานมหาวิทยาลัยผูEนั้นไมKสามารถที่จะปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยไดEโดยเปYนไป

ตามที ่มหาวิทยาลัยคาดหวังแลEว ใหEแจEงแกKพนักงานมหาวิทยาลัยผู Eนั ้นใหEทำเรื ่องลาออก หรือแจEงตKอ

มหาวิทยาลัยใหEดำเนินการทำเร่ืองใหEออกเน่ืองจากไมKผKานการประเมินผลการปฏิบัติงานไดE  

 วัตถุประสงคaหลักในการทำกระบวนการขEางตEนนี้ เพื่อใหEมหาวิทยาลัยและสKวนงานไดEบุคลากรที่มี

ความสามารถและตอบโจทยaความตEองการและความคาดหวังของมหาวิทยาลัยและสKวนงานเขEามาปฏิบัติงาน 

ดังนั้นการคัดกรองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหมKในชKวงทดลองงานจึงมีความสำคัญมากตKอการ

พัฒนากำลังคนและการพัฒนามหาวิทยาลัยตKอไปในอนาคต 


