
 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน 
 

รอบการประเมิน     รอบที ่1      1  ตุลาคม       ถึง   31  มีนาคม   
   รอบที ่2      1 เมษายน                    ถึง   30  กันยายน 

 
ชื่อผูรบัการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)         
ตําแหนง            ประเภทตําแหนง          
ระดับตําแหนง             สังกัด    
 

ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)      
ตําแหนง 
 
 

สวนท่ี 2 :  สรุปผลการประเมิน 
 

องคประกอบการประเมิน 
คะแนน 

(ก) 
น้ําหนัก % 

(ข) 
รวมคะแนน  

(ก×ข) 

องคประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธ์ิของงาน  70%  

องคประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)   30%  

องคประกอบอื่นที่สวนราชการกําหนด (ถามี)    

รวมคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 100%  
 

ระดับผลการประเมิน 
  ดีเดน   ดีมาก  ดี   พอใช  ตองปรับปรุง 
 
 

สวนท่ี 3 :  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
 

ความรู / ทักษะ / สมรรถนะ 
ท่ีตองไดรับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
ชวงเวลาที่ตองการ 

การพัฒนา 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

สายสอน 
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สวนท่ี 4 : การรับทราบผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
สวนท่ี 5 :  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับการประเมิน  : 
 

  ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ         ลงชื่อ......................................... 
รายบุคคลแลว        ตําแหนง.................................... 
         วันที่........................................... 
 

ผูประเมิน   : 
 

  ไดแจงผลการประเมินและผูรบัการประเมินไดลงนามรับทราบ        ลงชื่อ......................................... 
  ไดแจงผลการประเมินเม่ือวันที่................................................  ตําแหนง.................................... 
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ                                    วันที่........................................... 
โดยมีเปนพยาน.............................................................................    

                        ลงชื่อพยาน...................................................   
               ตําแหนง.......................................................  
               วันที่.............................................................  

ผูบังคับบัญชาเหนอืข้ึนไป  : 
 

 เห็นดวยกับผลการประเมิน 
 มีความเห็นตาง ดังนี้        ลงชื่อ.......................................... 
  ...............................................................    ตําแหนง .................................... 
    ...............................................................    วันที่.......................... ................ 
    
ผูบังคับบัญชาเหนอืข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง : (ามี  ถ) 
 

 เห็นดวยกับผลการประเมิน 
 มีความเห็นตาง ดังนี้       ลงชื่อ........................................... 
  ...............................................................    ตําแหนง  .................................... 
    ...............................................................    วันที่ ............................................ 

คําชี้แจง 
แบบสรปุการประเมินผลการปฏิบัติราชการน้ีมีดวยกันประกอบดวย 
สวนที ่  : 1ขอมูลของผูรับการประเมิน   เพื่อระบุรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวผูรับการประเมิน 
สวนที ่ : 2สรุปผลการประเมิน  ใชเพ่ือกรอกคาคะแนนการประเมนิในองคประกอบดานผลสัมฤทธ์ิของงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

และนํ้าหนักของท้ังสององคประกอบในแบบสรุปสวนที่ นี้ ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย 2 
 -สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของผลงานใหนํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี้ 
 สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการใหนํามาจาก -แบบประเมินสมรรถนะ  โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับน้ี 

สวนที ่ : 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
สวนที ่ : 4 การรับทราบผลการประเมิน  ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
สวนที่  : 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมินแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให

ความเห็น  
 

 คําวา“ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ”สําหรับผูประเมินตามขอ  (9)2หมายถึง หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมิน 



 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน        รอบการประเมิน     รอบที ่1          รอบที ่2   
 

ชื่อผูรับการประเมิน                            ตําแหนง         ลงนาม   
      

ชื่อผูบังคบับัญชา/ผูประเมิน                   ตําแหนง                   ลงนาม   
 

ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้ําหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

เชิงปริมาณ (50%) 

1. ชั่วโมงสอน 
(17%) 

 อาจารย :  
ต่ํากวา 6.00 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 หัวหนางานฯ : 
ต่ํากวา 4.00 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 หัวหนาภาคฯ : 
ต่ํากวา 2.00 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 รองฯ : ต่ํากวา 
2.00 ชั่วโมงภาระ
งาน/สัปดาห 

 อาจารย : ตั้งแต 
6.00 - 8.99 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 หัวหนางานฯ : 
ตั้งแต 4.00 - 
5.99 ชั่วโมงภาระ
งาน/สัปดาห 

 หัวหนาภาคฯ : 
ตั้งแต 2.00 - 
3.99 ชั่วโมงภาระ
งาน/สัปดาห 

 รองฯ : ตั้งแต 
2.00 - 2.99 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 อาจารย : ตั้งแต 
9.00 - 11.99 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 หัวหนางานฯ : 
ตั้งแต 6.00 - 
7.99 ชั่วโมงภาระ
งาน/สัปดาห 

 หัวหนาภาคฯ : 
ตั้งแต 4.00 - 
5.99 ชั่วโมงภาระ
งาน/สัปดาห 

 รองฯ : ตั้งแต 
3.00 - 3.99 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 อาจารย : ตั้งแต 
12.00 - 14.99 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 หัวหนางานฯ : 
ตั้งแต 8.00 - 
9.99 ชั่วโมงภาระ
งาน/สัปดาห 

 หัวหนาภาคฯ : 
ตั้งแต 6.00 - 
7.99 ชั่วโมงภาระ
งาน/สัปดาห 

 รองฯ : ตั้งแต 
4.00 - 4.99 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 อาจารย : ตั้งแต 
15.00 - 17.99 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 หัวหนางานฯ : 
ตั้งแต 10.00 - 
11.99 ชั่วโมง
ภาระงาน/
สัปดาห 

 หัวหนาภาคฯ : 
ตั้งแต 8.00 - 
8.99 ชั่วโมงภาระ
งาน/สัปดาห 

 รองฯ : ตั้งแต 
5.00 - 5.99 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 อาจารย : ไมนอยกวา 
18 ช่ัวโมงภาระงาน/
สัปดาห 

 หัวหนางานฯ :  ไม
นอยกวา 12 ชั่วโมง
ภาระงาน/สัปดาห 

 หัวหนาภาคฯ : ไม
นอยกวา 9 ชั่วโมง
ภาระงาน/สัปดาห 

 รองฯ : ไมนอยกวา 6 
ชั่วโมงภาระงาน/
สัปดาห 

17   



 

 

ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้ําหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

2. ภาระงานวิจัย 
(14%) 

 ต่ํากวา 2.00 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 2.00 - 2.99 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 3.00 - 3.99 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 4.00 - 4.99 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 5.00 - 5.99 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 ไมนอยกวา 6.00 
ชั่วโมง/สัปดาห 

14   

3. ภาระงาน
บริการวชิาการ 
(10%) 

 ต่ํากวา 1.00 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 1.00 - 1.49 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 1.50 - 1.99 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 2.00 - 2.49 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 2.50 - 2.99 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง/
สัปดาห 

10   

4. ภาระงาน 
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(4.5%) 

 ต่ํากวา 0.50 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 0.50 - 0.74 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 0.75 - 0.99 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 1.00 - 1.24 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 1.25 - 1.49 
ชั่วโมง/สัปดาห 

 ไมนอยกวา 1.5 
ชั่วโมง/สัปดาห 

4.5   

5. ภาระงานอ่ืน ๆ  
ที่สามารถนําไป
นับชั่วโมงภาระ
งาน (4.5%) 

 ชั่วโมงภาระงาน 
นอยกวา 7.00 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ชั่วโมงภาระงาน 
7.00 - 13.99 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ชั่วโมงภาระงาน 
14.00 - 20.99 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ชั่วโมงภาระงาน 
21.00 - 26.99 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ชั่วโมงภาระงาน 
27.00 - 34.99 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

 นับช่ัวโมงภาระงาน 
ไมนอยกวา 35 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

4.5   

รวมคะแนนประเมนิเชิงปริมาณ  (50%)  

 
 
 
 
 



 

 

เชิงคุณภาพ (50%) 

ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้ําหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

1. ภาระงานดานการสอน  (17%)  

1.1 ภาระงานดาน
การสอน : 
ประสิทธภิาพดาน
การสอน (9%) 

  มีการจัดทํา มคอ. 5 หรือ 6 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ต่ํา
กวา 40% ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

  มีการจัดทํา มคอ. 3 หรือ 4 
และ Test Blueprint เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน มีการ
พัฒนา/ปรับปรุงสอดคลองกับ 
มคอ. 5 หรือ 6 หรือผลการ
ประเมินอ่ืน ๆ ผานการวิพากษ 
และแกไขตามผลการวิพากษ 
ต่ํากวา 40% ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ (โดยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและบูรณา
การดานตาง ๆ ตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
สําหรับ ปวส.) 

  มีการจัดทําแผนการสอนราย
บท สอดคลองกับ มคอ. 3 
และ 4 ผานการวิพากษ และ
แกไขตามผลการวิพากษ ต่ํา
กวา 40% ในหัวขอที่
รับผิดชอบสอน 

 มีการจัดทําบันทึกการสอนใน
หัวขอรับผิดชอบสอน 
สอดคลองกับแผนการสอน ต่ํา
กวา 40% ในหัวขอรับผิดชอบ
สอน 

  มีการทวนสอบการสอนใน
รายวิชารับผิดชอบ ต่ํากวา 
40% 

 มีการจัดทํา มคอ. 5 หรือ 6 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
ตั้งแต 40% ขึ้นไป ในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ 

  มีการจัดทํา มคอ. 3 หรือ 4 
และ Test Blueprint เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน มีการ
พัฒนา/ปรับปรุงสอดคลองกับ 
มคอ. 5 หรือ 6 หรือผลการ
ประเมินอ่ืน ๆ ผานการวิพากษ 
และแกไขตามผลการวิพากษ 
ตั้งแต 40% ขึ้นไป ในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ (โดยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและ
บูรณาการดานตาง ๆ ตาม
เกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา สําหรับ ปวส.) 

  มีการจัดทําแผนการสอนราย
บท สอดคลองกับ มคอ. 3 
และ 4 ผานการวิพากษ และ
แกไขตามผลการวิพากษ ตั้งแต 
40% ขึ้นไป ในหัวขอที่
รับผิดชอบสอน 

 มีการจัดทําบันทึกการสอนใน
หัวขอรับผิดชอบสอน 
สอดคลองกับแผนการสอน 
ตั้งแต 40% ขึ้นไป ในหัวขอ
รับผิดชอบสอน 

  มีการทวนสอบการสอนใน
รายวิชารับผิดชอบ ตั้งแต 
40%  

 มีการจัดทํา มคอ. 5 หรือ 6 เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน ตั้งแต 60% ขึ้น
ไป ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

  มีการจัดทํา มคอ. 3 หรือ 4 และ 
Test Blueprint เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน มีการพัฒนา/ปรับปรุง
สอดคลองกับ มคอ. 5 หรือ 6 หรือ
ผลการประเมินอ่ืน ๆ ผานการ
วิพากษ และแกไขตามผลการวิพากษ 
ตั้งแต 60% ขึ้นไป ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ (โดยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการดานตาง ๆ 
ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
สําหรับ ปวส.) 

  มีการจัดทําแผนการสอนรายบท 
สอดคลองกับ มคอ. 3 และ 4 ผาน
การวิพากษ และแกไขตามผลการ
วิพากษ ตั้งแต 60% ขึ้นไป ในหัวขอที่
รับผดิชอบสอน 

 มีการจัดทําบันทึกการสอนในหัวขอ
รับผิดชอบสอน สอดคลองกับ
แผนการสอน ตั้งแต 60% ขึ้นไป ใน
หัวขอรับผิดชอบสอน 

  มีสวนรวมในการบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานวิจัย หรืองานบริการ
วิชาการ หรืองานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อยางนอย 1 เรื่อง 
(สําหรับ ป.ตรี) หรือ มีการแกไข
ปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยใชการศึกษาหรือการวิจัย 
(สําหรับ ปวส.) 

  มีการทวนสอบการสอนในรายวิชา
รับผิดชอบ ตั้งแต 60% ขึ้นไป 

 มีผลการนิเทศการสอน อยางนอย 1 
ครั้ง และปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนตามผลการนิเทศ 

 มีการจัดทํา มคอ. 5 หรือ 6 เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน ตั้งแต 80% ขึ้น
ไป ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

  มีการจัดทํา มคอ. 3 หรือ 4 และ 
Test Blueprint เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน มีการพัฒนา/ปรับปรุง
สอดคลองกับ มคอ. 5 หรือ 6 หรือ
ผลการประเมินอ่ืน ๆ ผานการ
วิพากษ และแกไขตามผลการวิพากษ 
ตั้งแต 80% ขึ้นไป ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ (โดยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการดานตาง ๆ 
ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
สําหรับ ปวส.) 

  มีการจัดทําแผนการสอนรายบท 
สอดคลองกับ มคอ. 3 และ 4 ผาน
การวิพากษ และแกไขตามผลการ
วิพากษ ตั้งแต 80% ขึ้นไป ในหัวขอที่
รับผดิชอบสอน 

 มีการจัดทําบันทึกการสอนในหัวขอ
รับผิดชอบสอน สอดคลองกับ
แผนการสอน ตั้งแต 80% ขึ้นไป ใน
หัวขอรับผิดชอบสอน 

  มีสวนรวมในการบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานวิจัย หรืองานบริการ
วิชาการ หรืองานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อยางนอย 1 เรื่อง 
(สําหรับ ป.ตรี) หรือ มีการแกไข
ปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยใชการศึกษาหรือการวิจัย 
(สําหรับ ปวส.) 

  มีการทวนสอบการสอนในรายวิชา
รับผิดชอบ ตั้งแต 80% ขึ้นไป 

 มีผลการนิเทศการสอน อยางนอย 1 
ครั้ง และปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนตามผลการนิเทศ 

 มีการจัดทํา มคอ. 5 หรือ 6 เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน เทากับ 
100% ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

  มีการจัดทํา มคอ. 3 หรือ 4 และ 
Test Blueprint เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน มีการพัฒนา/ปรับปรุง
สอดคลองกับ มคอ. 5 หรือ 6 หรือ
ผลการประเมินอ่ืน ๆ ผานการ
วิพากษ และแกไขตามผลการ
วิพากษ เทากับ 100% ในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ (โดยเทคนิควธิีการ
สอนที่หลากหลายและบูรณาการ
ดานตาง ๆ ตามเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษา สําหรับ ปวส.) 

  มีการจัดทําแผนการสอนรายบท 
สอดคลองกับ มคอ. 3 และ 4 ผาน
การวิพากษ และแกไขตามผลการ
วิพากษ เทากับ 100% ในหัวขอที่
รับผิดชอบสอน 

 มีการจัดทําบันทึกการสอนในหัวขอ
รับผิดชอบสอน สอดคลองกับ
แผนการสอน เทากับ 100% ใน
หัวขอรับผิดชอบสอน 

  มีสวนรวมในการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานวิจัย หรืองาน
บริการวิชาการ หรืองานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อยางนอย 1 
เรื่อง (สําหรับ ป.ตรี) หรือ มีการ
แกไขปญหา พัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาโดยใชการศึกษาหรือ
การวิจัย (สําหรับ ปวส.) 

  มีการทวนสอบการสอนในรายวิชา
รับผิดชอบ 100% 

 มีผลการนิเทศการสอน อยางนอย 
1 ครัง้ และปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนตามผลการนิเทศ 
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ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้ําหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

1.2 ภาระงานดาน
การสอน : 
ประสิทธผิลการวัด
และประเมินผล 
(8%) 

  รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
จัดทําผังรายวิชา  (Course 
blueprint) และมีการสราง
แบบทดสอบ โดยยึดตามผัง 
การออกขอสอบ  (Test 
blueprint) ต่ํากวา 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิพากษขอสอบ ต่ํากวา 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
แบบทดสอบภายหลังการ
วิพากษ  ต่ํากวา 40% 

 รายวิชาที่รบัผิดชอบ มีการ
วิเคราะหคุณภาพของขอสอบ 
ต่ํากวา 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิพากษเกรด ต่ํากวา 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการสง
เกรด ที่คณะกรรมการ
หลักสูตรภายใน 2 สัปดาห
หลังสอบ ต่ํากวา 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการสง
เกรด ที่ฝายทะเบียนฯ ภายใน 
4 สัปดาหหลังสอบ ต่ํากวา 
40% 

 มีการนําผลจากการวัดผลและ
การประเมินผลเปนขอมูลใน
การแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนของ
วิชาที่รับผิดชอบ ต่ํากวา 40% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
จัดทําผังรายวิชา  (Course 
blueprint) และมีการสราง
แบบทดสอบ โดยยึดตามผัง 
การออกขอสอบ  (Test 
blueprint) ตั้งแต 40% ขึ้น
ไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิพากษขอสอบ ตั้งแต 40% 
ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
แบบทดสอบภายหลังการ
วิพากษ  ตั้งแต 40% ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิเคราะหคุณภาพของขอสอบ 
ตั้งแต 40% ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิพากษเกรด ตั้งแต 40% ขึน้
ไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการสง
เกรด ที่คณะกรรมการ
หลักสูตรภายใน 2 สัปดาห
หลังสอบ ตั้งแต 40% ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการสง
เกรด ที่ฝายทะเบียนฯ ภายใน 
4 สัปดาหหลังสอบ ตั้งแต 
40% ขึ้นไป 

 มีการนําผลจากการวัดผลและ
การประเมินผลเปนขอมูลใน
การแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนของ
วิชาที่รับผิดชอบ ตั้งแต 40% 
ขึ้นไป 

 ควบคุมการดําเนินการสอบ
ของนักศึกษา ไมนอยกวา 1 
ครั้งตอภาคการศึกษา 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการจัดทําผัง
รายวิชา  (Course blueprint) และ
มีการสรางแบบทดสอบ โดยยึดตาม
ผัง การออกขอสอบ  (Test 
blueprint) ตั้งแต 60% ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ
ขอสอบ ตั้งแต 60% ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการปรับปรุง
และพัฒนาแบบทดสอบภายหลังการ
วิพากษ  ตั้งแต 60% ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิเคราะห
คุณภาพของขอสอบ ตั้งแต 60% ขึน้
ไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ
เกรด ตั้งแต 60% ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการสงเกรด 
ที่คณะกรรมการหลักสูตรภายใน 2 
สัปดาหหลังสอบ ตั้งแต 60% ขึน้ไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการสงเกรด 
ที่ฝายทะเบียนฯ ภายใน 4 สัปดาห
หลังสอบ ตั้งแต 60% ขึ้นไป 

 มีการนําผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลเปนขอมูลในการแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ของวิชาที่รับผิดชอบ ตั้งแต 60% 
ขึ้นไป 

 ควบคุมการดําเนินการสอบของ
นักศึกษา ไมนอยกวา 2 ครั้งตอภาค
การศึกษา 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการจัดทําผัง
รายวิชา  (Course blueprint) และ
มีการสรางแบบทดสอบ โดยยึดตาม
ผัง การออกขอสอบ  (Test 
blueprint) ตั้งแต 80% ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ
ขอสอบ ตั้งแต 80% ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการปรับปรุง
และพัฒนาแบบทดสอบภายหลังการ
วิพากษ  ตั้งแต 80% ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิเคราะห
คุณภาพของขอสอบ ตั้งแต 80% ขึน้
ไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ
เกรด ตั้งแต 80% ขึ้นไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการสงเกรด 
ที่คณะกรรมการหลักสูตรภายใน 2 
สัปดาหหลังสอบ ตั้งแต 80% ขึน้ไป 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการสงเกรด 
ที่ฝายทะเบียนฯ ภายใน 4 สัปดาห
หลังสอบ ตั้งแต 80% ขึ้นไป 

 มีการนําผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลเปนขอมูลในการแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ของวิชาที่รับผิดชอบ ตั้งแต 80% 
ขึ้นไป 

 ควบคุมการดําเนินการสอบของ
นักศึกษา ไมนอยกวา 3 ครั้งตอภาค
การศึกษา 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการจัดทํา
ผังรายวิชา  (Course blueprint) 
และมีการสรางแบบทดสอบ โดย
ยึดตามผัง การออกขอสอบ  
(Test blueprint) เทากับ 100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ
ขอสอบ เทากับ 100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบ
ภายหลังการวิพากษ  เทากับ 
100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วเิคราะหคุณภาพของขอสอบ 
เทากับ 100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิพากษ
เกรด เทากับ 100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการสง
เกรด ที่คณะกรรมการหลักสูตร
ภายใน 2 สัปดาหหลังสอบ เทากับ 
100% 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ มีการสง
เกรด ที่ฝายทะเบียนฯ ภายใน 4 
สัปดาหหลังสอบ เทากับ 100% 

 มีการนําผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลเปนขอมูลในการแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนของวิชาที่รับผิดชอบ เทากับ 
100% 

 ควบคุมการดําเนินการสอบของ
นักศึกษา ไมนอยกวา 4 ครั้งตอ
ภาคการศึกษา 
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ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้ําหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

2. ภาระงานดานการวิจัย (14%) 

2.1 เงินทุน
สนับสนุนจาก
ภายนอก สบช. 
(4%) 

ไมม ี     มี 4   

2.2 ภาระงานดาน
การวิจัย : วิจัย
ฉบับสมบรูณ 
(10%) 
 
 
 
หรือ 

  ผานการนําเสนอ
โครงรางวิจัย  
 มีการปรับแกโครง

รางวิจัยตาม
ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิจัย 

 ผานการนําเสนอ
โครงรางวิจัย  
 อยูระหวางการ

อนุมัติจริยธรรมวิจัย 
 อยูระหวางการ

ดําเนินการวิจัยตั้งแต
บทท่ี 1 - 3 (ไฟล
งานวิจัย) 

 ผานการนําเสนอโครง
รางวิจัย  
 ผานการอนุมตัิ

จริยธรรมวิจัย 
 อยูระหวางการ

ดําเนินการวิจัยตั้งแตบท
ที ่1 - 4 (ไฟลงานวิจัย) 

 ผานการนําเสนอโครง
รางวิจัย  
 ผานการอนุมตัิ

จริยธรรมวิจัย  
 ดําเนินการวจิัยตั้งแต

บทท่ี 1 - 5  

 ผานการนําเสนอโครง
รางวิจัย  
 ผานการอนุมตัิ

จริยธรรมวิจัย  
 ดําเนินการวจิัยตั้งแต

บทท่ี 1 - 5 
 มี Manuscript 
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2.3 ภาระงานดาน
การวิจัย : 
บทความวิจัย/
วิชาการ และ
หนังสือหรือตํารา 
(10%) 

ไมมีหลักฐาน
ผลงานทาง
วิชาการ 
สอดคลอง
ตามภาระงาน
ดานการวิจัย 
ตามเกณฑ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 

     มีหลักฐานผลงานทาง
วิชาการ สอดคลองตาม
ภาระงานดานการวจิยั 
ตามเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษา เชน  
การตีพิมพ, หนังสือ
ตอบรับ เปนตน 
 



 

 

ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้ําหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

3. ภาระงานดานการบริการวิชาการ (10%) 

งานบริการวชิาการ 
(10%) 

  มีคําสั่งแตงตั้ง 
 มีสวนรวม/เขา

ประชุม นอยกวา 40% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และกําหนดตัวช้ีวัด 

 มีคําสั่งแตงตั้ง 
 มีสวนรวม/เขาประชุมไม

นอยกวา 40% 
 มีแผนงาน/โครงการ และ

กําหนดตัวช้ีวัด 

 มีคําสั่งแตงตั้ง 
 มีสวนรวม/เขา

ประชุมไมนอยกวา 
60% 
 มีแผนงาน/

โครงการ และ
กําหนดตัวช้ีวัด 
 มีรายงานสรุปผล

การดําเนินการและ
ประเมินความสําเร็จ
ของตัวช้ีวัด 

 มีคําสั่งแตงตั้ง 
 มีสวนรวม/เขาประชุมไม

นอยกวา 70% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และกําหนดตัวช้ีวัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการและประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วัด 

 มีคําสั่งแตงตั้ง 
 มสีวนรวม/เขาประชุม

ไมนอยกวา 80% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และกําหนดตัวช้ีวัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการและประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วัด 
 มีการนําผลการสรุปไป

ปรับปรุงหรือพัฒนางาน
บริการวชิาการ 

10   

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.5%) 

งานทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (4.5%) 

  มีคําสั่งแตงตั้ง 
 มีสวนรวม/เขา

ประชุม นอยกวา 40% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และกําหนดตัวช้ีวัด 

 มีคําสั่งแตงตั้ง 
 มีสวนรวม/เขา

ประชุมไมนอยกวา 
40% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และกําหนดตัวช้ีวัด 

 มีคําสั่งแตงตั้ง 
 มีสวนรวม/เขาประชุมไม

นอยกวา 60% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และกําหนดตัวช้ีวัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการและประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วัด 

 มีคําสั่งแตงตั้ง 
 มีสวนรวม/เขาประชุมไม

นอยกวา 70% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และกําหนดตัวช้ีวัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการและประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วัด 

 มีคําสั่งแตงตั้ง 
 มีสวนรวม/เขาประชุมไม

นอยกวา 80% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และกําหนดตัวช้ีวัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการและประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วัด 
 มีการนําผลการสรุปไป

ปรับปรุงหรือพัฒนางาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

4.5   



 

 

ภาระงาน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้ําหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
รวม 

(ค)=(ก)x(ข)/5 

5. ภาระงานดานอื่น ๆ (4.5%) 

ดานอื่น ๆ (4.5%) 
: งานตามภาระงาน
ดานที ่5 

  มีคําสั่ง
แตงตั้ง/หนังสือ
เชิญ/หนังสือขอ
อนุญาตไป
ราชการท่ีไดรับ
การอนุมัต ิ
 มีสวนรวม/

เขาประชุม นอย
กวา 40% 
 มีแผนงาน/

โครงการ และ
กําหนดตัวช้ีวัด 

 มีคําสั่งแตงตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือ
ขออนุญาตไป
ราชการท่ีไดรับการ
อนุมัต ิ
 มีสวนรวม/เขา

ประชุมไมนอยกวา 
40% 
 มีแผนงาน/

โครงการ และ
กําหนดตัวช้ีวัด 

 มีคําสั่งแตงตั้ง/หนังสือ
เชิญ/หนังสือขออนุญาต
ไปราชการท่ีไดรับการ
อนุมัต ิ
 มีสวนรวม/เขาประชุม

ไมนอยกวา 60% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และกําหนดตัวช้ีวัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการและประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วดั 

 มีคําสั่งแตงตั้ง/หนังสือ
เชิญ/หนังสือขออนุญาต
ไปราชการท่ีไดรับการ
อนุมัต ิ
 มีสวนรวม/เขาประชุม

ไมนอยกวา 70% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และกําหนดตัวช้ีวัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการและประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วดั 

 มีคําสั่งแตงตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอ
อนุญาตไปราชการท่ี
ไดรับการอนุมัต ิ
 มีสวนรวม/เขาประชุม

ไมนอยกวา 80% 
 มีแผนงาน/โครงการ 

และกําหนดตัวช้ีวัด 
 มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการและประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วดั 
 มีการนําผลการสรุป

ไปปรับปรุงหรือพัฒนา
งานที่รับผิดชอบ 

4.5   

รวมคะแนนประเมนิเชิงคุณภาพ (50)  

รวมคะแนนประเมนิผลสัมฤทธิข์องงาน (คะแนนเชิงปริมาณ + คะแนนเชิงคุณภาพ)  (100)  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ     รอบการประเมิน    รอบที่ 1         รอบที ่2   
 

ชื่อผูรับการประเมิน                            ตําแหนง         ลงนาม   
      

ชื่อผูบังคบับัญชา/ผูประเมิน                   ตําแหนง                   ลงนาม   
 

 
 

สมรรถนะ 
ระดับท่ี
คาดหวัง 

 
คะแนน 

(ก) 
 

(1 - 5 คะแนน) 

น้ําหนัก 
(ข) 

คะแนนรวม (ค) 
(ค=กXข) 

บันทึกการประเมินโดย 
ผูประเมิน (ถามี) และใน
กรณพีื้นที่ไมพอใหบันทึก
ลงในเอกสารหนาหลัง 

แนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ 
 ไดนําคะแนนมาจากแบบประเมินสมรรถนะอ่ืนๆ 
มาสรุปไวในแบบประเมินนี้ 
 ใชแบบประเมินนี้ในการประเมินสมรรถนะโดยตั้ง
มาตรวัดสมมรรถนะซึ่งสวนราชการเห็นวามีความ
เหมาะสมไว 
(ระบุรายละเอียดมาตรวัดสําหรับแตละระดับคะแนน) 
 

หมายเหต ุ ในชองน้ําหนัก (ข) หากสวนราชการ 
              ประสงคจะประเมินสมรรถนะแตละตัว 
              โดยถวงน้ําหนัก ก็ใหระบุน้ําหนักของ 
              สมรรถนะแตละตัว แตสวนราชการ 
              สามารถเลือกที่จะไมกําหนดใหมี 
              การถวงน้ําหนักสมรรถนะก็ได  
 

ระดับท่ีคาดหวัง 
ระดับ 3 = ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ 
ระดับ 2 = ขาราชการระดับชํานาญการ  
ระดับ 1 = ขาราชการระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
    ปฏิบัติการ/พนักงานราชการ/ 
    พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

1. การมุงผลสัมฤทธิ ์   20   

2. บริการที่ดี   20   

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 
   งานอาชีพ 

  20   

4. การยึดมั่นในความถูกตอง 
   ชอบธรรมและจริยธรรม 

  20   

5. การทํางานเปนทีม   20   

รวม 100   

แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตน เปนคะแนนการประเมินสมรรถนะ 
ที่มีฐานคะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20% มาคูณ) 

  

 


