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ปฏิบัติงานหลักฉบับนี้ช่วยให้หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีมีคู่มือไว้ใช้ในการ
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ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทำ
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ส่วนที่  ๑   
บริบทมหาวิทยาลัย 

 

ประวัติมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสถานที่ปฏิบัติงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในอำเภอเมือง
ฉะเชิงเทราใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหาร สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร และกองพันทหาร    
ช่างที ่๒ (ค่ายศรีโสธร) มีสถานที่ปฏิบัติงานแยกกันเป็น ๓ แห่ง คือ 

แห่งแรก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๒๒ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๔๐๐๐ บนเนื้อที ่๔๓ ไร่เศษ เป็นที่ตั้งของสำนักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและอาคารที่ทำการต่าง  ๆ

แห่งที่สอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๐ ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐  มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๗ ไร่ เป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับบริจาคและจัดซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของโปรแกรมวิชาดนตรี และเป็นบริเวณท่ีพักอาศัยของข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย 

แห่งที่สาม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖ หมู่ ๔ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๔๑๑๐ มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่  เป็นที่สาธารณประโยชน์  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ใช้เป็น
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

สถานที่แห่งแรกนี้เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายซึ่งต่อมาเมื่อโรงเรียนย้ายไป
ตั้ งใหม่ที่จั งหวัดปราจีนบุรี   ทางราชการจึงได้ขยายสถานที่ เดิมให้กว้างขึ้นโดยขอที่ดินจาก             
ทางการทหารและจัดซื้อเพ่ิมเติมสร้างหอนอนและเรือนพักครู  แล้วย้ายนักเรียนสตรีแผนกฝึกหัดครู 
ซึ่งเรียนรวมอยู่กับนักเรียนสตรีประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มาเรียนแทนในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ 
โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตร
จังหวัด (ครู ว.) จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ถือกำเนิดในปี  พ.ศ. ๒๔๘๓ จากนั้น    
ก็ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับ กล่าวคือ 

พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้เปิดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.) และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรี
ฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” แต่ต่อมาได้ตัดหลักสูตรครูประชาบาล และหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด
ออกปีละชั้นจนหมดในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ และ พ.ศ. ๒๔๙๕ ตามลำดับ 

พ.ศ. ๒๔๙๓ เปิดสอนหลักสูตรครูมูล และในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครู
ประถม (ป.ป.) ซึ่งเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครู ป.ป. หญิง เป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาคของไทย 
ในระยะนี้เองที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลองปรับปรุง
ส่งเสริมการศึกษาโดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ  ได้แก่ องค์การอาหาร



๒ 

และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งอนามัยโลก 
(WHO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USOM) มีชาวต่างประเทศ
เข้ามาดำเนินงานในโครงการนี้จากหลายชาติ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก  นอร์เวย์ สวีเดน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย ศรีลังกา และญี่ปุ่น ในการนี้ทางโรงเรียนฝึกหัดครู
ฉะเชิงเทราได้ให้ความร่วมมือกับโครงการระหว่างประเทศ โดยจัดสถานที่ไว้ส่วนหนึ่งสำหรับให้
โรงเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ประชุมการสาธิตการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและ
ต่างประเทศ พ.ศ.๒๔๙๘ มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
(ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. โดยรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วยจึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู
ฉะเชิงเทรา  เป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” สังกัดกรมการฝึกหัดคร ู

ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาคาร
สถานที่และด้านการเรียนการสอน โดยได้รับการช่วยเหลือจากองค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาและ
องค์การ ยูนิเซฟ (UNICEF) และได้มีโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในระยะนี้ด้วย 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา ได้รับการสถาปนาเป็น
“วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา” เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)           
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ (Twilight) ในด้านอาคารสถานที่ ได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กแทนอาคารเรียนไม้ท่ีมีอยู่แต่เดิมและมีอาคารอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนตามลำดับ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. ๒๕๑๘ วิทยาลัยครู
ฉะเชิงเทราจึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และให้มีภารกิจ
อ่ืน ๆ คือ การค้นคว้าวิจัย ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวิทยฐานะครู และ      
การอบรมครูประจำการ จึงได้มีโครงการอบรมครูประจำการ (อ.ค.ป.) ขึ้น โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๒๒ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) และให้วิทยาลัย
ครูเปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ  ถึงระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี           
ในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษา      
ภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในวันเสาร์-อาทิตย์ 

วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  พ .ศ . ๒๕๓๕ กรมการฝึกหั ดครู ได้ รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม  วิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” ตราเป็น
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกาเล่ม ๑๑๒ ตอนที ่๔ ก วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยน
ชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” 
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ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙  กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
บริเวณหนองกระเดือย หมู่ ๔ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งสถาบัน      
ราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า ตามหนังสือที่ มท ๐๖๑๘/๑๑๙๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๓๙ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส       
ราชนครินทร์ ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายตามความในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๕ 
ตอนที่ ๗๒ ก เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น“สถาบัน
ราชภัฏราชนครินทร์” 

พ .ศ .๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน            
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๑  ตอนพิเศษ 
๒๓ ก.  ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ทำให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์” ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ใช้อักษรย่อภาษาไทย “มรร” 
และใช้ชื่อภาษาอังกฤษ RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY  ตัวย่อ RRU 

 

ปรัชญา 
          จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน ์ 
มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา 

A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create Innovation 
with Royal Philosophy. 

   

เอกลักษณ์ 
   “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบัน  อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ตามแนวพระราชดำริ”   

 

อัตลักษณ์ 
  “จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน” 
 
 
 
 



๔ 

พันธกิจ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ    
สิบสองมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงกำหนดพันธกิจ  ไว้ ๕ ประการดังต่อไปนี้ 

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย  ๑.๐ รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๒. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๓. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

ตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน    
๔. บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชุมชนองค์การทั้งใน

และต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น  

๕. ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๑. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และมีความคิดสร้างสรรค์ 
๒. มีความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ และสู้งาน 
๓. มีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๔. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่ 
        สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
                   และประเทศไทย ๔.๐  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก ที่เชื่อมโยงกับการทะนุบำรุงศิลปะ และ 
                    วัฒนธรรม เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคม  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ให้เป็นเมือง 
                     มหาวิทยาลัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพ่ือสร้าง 
                        ความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 



๕ 

เป้าประสงค ์
๑. บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

และวิชาชีพโดยเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ 
๒. การเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งได้รับการเผยแพร่หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานรองรับการพัฒนาพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

๓. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๔. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
๕. เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางบริการวิชาการในภาคตะวันออกท่ีเสริมสร้าง

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๖. สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น 
๗. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๘. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น       

เป็นที่ยอมรับของสังคม 
  ๙. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  ๑๐. ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายรับรายจ่ายที่นำไปสู่การพึ่งตนเองได ้
  ๑๑. เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว สะอาด ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน  
  ๑๒. บริหารจัดการ แบบรวมบริการประสานภารกิจ 
  ๑๓. ใช้พ้ืนที่ให้เกิดความคุ้มค่าตามพันธกิจ  
  ๑๔. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญตามสายงาน 
  ๑๕. บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ                

 
กลยุทธ ์
  ๑. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน/
ท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
  ๒. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเชี่ยวชาญในศาสตร์  
  ๓.  พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้สมบูรณ์ทันสมัย
และมีชีวิต  
  ๔.  ส่งเสริมนักศึกษาให้มีสุขภาวะด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งทักษะในศตวรรษ 
          ๕.  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการที่ตอบสนองต่อท้องถิ่นและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกโดยสอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 



๖ 

  ๖.  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเกิดรายได้จากการต่อยอด
เชิงพาณิชย์  
  ๗.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตาม
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
  ๘.  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยจัดบริการวิชาการในพ้ืนที่ภาคตะวันออกอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
  ๙.  ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
   ๑๐.   ยกระดับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๑๑.  ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และสร้างคุณค่าของชุมชนสู่การ
จัดการเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และร่วมสมัย 
  ๑๒.  พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตามศาสตร์พระราชา 
  ๑๓.  พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมในระดับของมหาวิทยาลัย คณะ และ
หน่วยงาน เพ่ือลดความเสี่ยงในพันธกิจที่รับผิดชอบ 
        ๑๔.  พัฒนาระบบบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม  
  ๑๕.  สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้ ควบคุมรายจ่าย และการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยทุกพันธกิจ  
        ๑๖.  สื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร ให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคตะวันออก  
 ๑๗.  เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า  
 ๑๘.  ปรับปรุงด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 
ให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สะอาดประหยัดพลังงาน และลดโลกร้อน  
  ๑๙.   สร้างระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ในรูปแบบรวมบริการประสาน
ภารกิจ  
  ๒๐.  พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนให้บริการแบบรวมศูนย์และครบวงจร (One Stop Service)         
เพ่ือตอบสนองเมืองมหาวิทยาลัย  
  ๒๑.  ขับเคลื่อนแผนบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม  
  ๒๒.   ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
  ๒๓.   สร้างวัฒนธรรมองค์การ (การสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วม ความผูกพัน)  
 



๗ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นส่วนราชการ จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต 
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะให้ทำเป็นกฎกระทรวง ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสำนักงานคณบดี   ให้แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และศูนย์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและท้องถิ่น  เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ตามโครงสร้างการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

 

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สำนักส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 

คณะวิทยา        
การจัดการ 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

คณะครุศาสตร ์
 

สำนักงานอธิการบด ี

สถาบันพัฒนา 
คุณภาพคร ู

 

 

บัณฑิตวิทยาลยั 
สถาบันเศรษฐกิจ

พอเพียง 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ศูนย์ศิลปะ วฒันธรรม
และท้องถิ่น 

ภาพที่ ๑ โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 



๘ 

ส่วนที่  ๒  
บริบทของสำนักงานอธิการบด ี

 

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานอธิการ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครู 
สำนักงานอธิการ จึงเปลี่ยนเป็นสำนักงานอธิการบดี ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน    
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑๐ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายพัสดุ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และฝ่ายสวัสดิการ   

เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๑๐  มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดีเป็น ๓ กอง  ได้แก่ (๑) กองกลาง 
(๒) กองนโยบายและแผน (๓) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย  
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยังมีพ้ืนที่ที่ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำนวน ๕๐๐ ไร่ ทำให้สำนักงานอธิการบดี  มีการแบ่งส่วนงานเพ่ิมอีกส่วนงานหนึ่ง      
ซึ่งอยู่ในสายการบังคับบัญชาของสำนักงานอธิการบดี 
  สถานที่ตั้ง 
  ๑. สำนักงานอธิการบดีมีสำนักงานที่อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ ๔๒๒ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๔๐๐๐ 
  ๒. สำนักงานอธิการบดี (บางคล้า) มีสำนักงานที่อาคารสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๑ ตำบลหัวไทร 
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  การจัดตั้งหน่วยงาน 
  เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก. เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ทำให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ มีฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้ งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗ และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙    
ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น ๓ กอง ได้แก่ 
  ๑. กองกลาง  
  ๒. กองนโยบายและแผน 



๙ 

  ๓. กองพัฒนานักศึกษา 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
  พัฒนาคน  พัฒนางาน  บริการดี  มีวินัย 

 

วิสัยทศัน์ (Vision)  
  “เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ 
รับใช้สังคมภาคตะวันออก” 
 
พันธกิจ (Mission) 
  สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ           
ราชนครินทร์มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗  โดยมีบุคลากรทุกคนทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเพ่ือให้บริการและดำเนินงาน  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 ๑. สนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน  งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
          ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
         ๓. อำนวยการและให้บริการทางด้านการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานประชุม  
งานยานพาหนะ  และงานประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔. ดำเนินการด้านการคลัง  การพัสดุ และการบริหารงานบุคคลด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๕. บริหารจัดการด้านกายภาพให้สวยงาม ทันสมัย และปลอดภัย  

 
ค่านิยมองค์กร (Core Values) 
  ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเป็นทีม  
 
อัตลักษณ์ (Identity) 
  ใฝ่รู้ สู้งาน บริการดี มีน้ำใจ          
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
  รวมบริการ ประสานภารกิจ 
 
 



๑๐ 

 ดังภาพที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จำนวน ๑๓  หน่วยงานโดยมี  ๕ หน่วยงานทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการวิชาการ  ตามมาตรา  
๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบด้วย (๑) คณะครุศาสตร์ (๒) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (๔) คณะวิทยาการจัดการ  และ 
(๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น  โดยสำนักงาน
อธิการบดี มีการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดีจำนวน  ๓  กอง ดังนี้  (๑) กองกลาง  (๒) 
กองนโยบายและแผน (๓) กองพัฒนานักศึกษา  ดังปรากฏในแผนภาพที่  ๒ ดังนี้ 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  สำนักงานอธกิารบดี   
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  ๒  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  สำนักงานอธิการบดี   
 

 
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา 

 

กองนโยบายและแผน 

 

กองกลาง 
 

สำนักงานสภา

มหาวทิยาลัย 

 



๑๑ 

   ดังภาพที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑  กองกลาง ประกอบด้วย (๑)  หน่วยงานอำนวยการ  (๒) หน่วยงานคลัง (๓) หน่วยงานพัสดุ 
(๔) หน่วยงานบริหารงานบุคคล (๕) หน่วยงานอาคารสถานที่  (๖) หน่วยงานศูนย์บางคล้า (๗) หน่วยงาน
นิติการ  (๘) ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์  (๙) งานพัฒนาคุณภาพครู ดังปรากฏในแผนภาพที่  ๓ ดังนี้ 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

สำนักงานอธิการบด ี

กองกลาง 

- งานธุรการ 
- งานประชุมและพิธีการ 
- งานเลขานุการผู้บริหาร 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานยานพาหนะ 

- งานธุรการ 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 

- งานธุรการ 
- งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
- งานควบคุมพัสดุ 
 

- งานธุรการ 
- งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
- งานบำเหน็จ ความชอบและ 
    ทะเบียนประวัติ 
- งานสทิธิประโยชน์และสวัสดกิาร 
-  งานพัฒนาบุคลากร 

หน่วยงานอาคารสถานที ่

- งานธุรการ 
- งานอาคารและซ่อมบำรุง 
- งานสาธารณูปโภค  
   สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานออกแบบสิ่งก่อสร้าง 
   และควบคุมงานก่อสร้าง 
 

หน่วยงานอำนวยการ หน่วยงานคลัง หน่วยงานพัสด ุ หน่วยงานบริหารงานบุคคล 

หน่วยงานศูนย์บางคล้า 

-  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-  งานประสานระบบข้อมูล  
     สารสนเทศ 
-  งานพัฒนานักศึกษา 
-  งานรักษาความปลอดภัย 
-  งานประสานวิเทศสัมพันธ ์
-  งานบริการห้องสมุดและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
 

-  งานธุรการ 
-  งานการเงิน 
-  งานพัสด ุ
-  งานแผนและพัฒนา 
-  งานอาคารสถานที ่
-  งานออกแบบสิ่งก่อสร้าง     
    และควบคุมงานก่อสร้าง 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานประสานวิชาการ 

 
 

งานนิติการ 

- งานธุรการ 
- งานนิตกิาร 
 
 

ภาพที่  ๓  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 
 



๑๒ 

   ดังภาพที่ ๓  ด้วยหน่วยงานบริหารงานบุคคล  สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     
มีการแบ่งส่วนงานภายในประกอบด้วย  ๕  งาน โดยมีรายละเอียดเกีย่วกับงานของแต่ละงานที่จะต้อง
ปฏิบัติภายในหน่วยงานบริหารงานบุคคล  ดังนี้ (๑) งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง  (๒) งานทะเบียน
ประวัติ (๓) งานฝึกอบรมและพัฒนา  (๔) งานสวัสดิการและการเงิน และ (๕) งานบริหารทั่วไป       
ดังปรากฏในแผนภาพที่  ๔ ดังนี้ 

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง   

สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานทะเบียนประวัติ 

 

หน่วยงานบริหารงานบุคคล 
 

งานสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง 

 
งานฝึกอบรมและพัฒนา 

งานสวัสดิการและการเงิน 
 

กองกลาง 
 

งานบริหารทั่วไป 

 

งานข้าราชการและลูกจา้งประจำ 
งานพนักงานมหาวิทยาลัย 
งานพนักงานมหาวิทยาลัย               
งานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
งานลูกจ้างชั่วคราว 

  

 

งานธุรการ/งานสารบรรณ 
งานการพิมพ์และผลิตงาน 
งานวิเคราะห์อัตรากำลัง 
งานประชุมที่เกี่ยวข้อง 

 

งานทะเบียนประวัตบิุคลากร 
งานบำเหน็จบำนาญ 
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

งานการศึกษาและฝึกอบรม 
ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
งานบริหารและพัฒนาโครงการ 
ฝึกอบรม 

งานประสานเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
(กบข.) 
งานค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลกูจ้าง 
งานสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
งานพิธีและกิจกรรมพธิ ี
งานข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ 
งานการเงินและพัสดุ                                         

ภาพที่  ๔  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 
 



๑๓ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
 หน่วยงานบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่หลัก เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  เพ่ือการกำหนด
หน่วยงานและความต้องการอัตรากำลัง  การกำหนดและตรวจสอบเกี่ยวกับตำแหน่ง  เงินเดือน      
การดำเนินงานด้านงานบริหารงานบุคคลต่าง ๆ  เช่น  การสรรหาและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ  
การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความตอ้งการ
และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ทุนพัฒนาอาจารย์  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ       
ในการปฏิบัติงาน  การธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การจัดสวัสดิการ  การเสริมสร้าง
สุขภาพและบรรยากาศ  การจัดทำทะเบียนประวัติ  การดำเนินการเกี่ ยวกับการออกจากราชการ     
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การจัดทำข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 

  ๑. งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
    งานรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา งานการรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  งานขออนุญาต
ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  งานต่อสัญญาจ้าง (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) การทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย  งานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราว  งานตรวจสอบวันลา
และสรุปวันลา  งานออกบัตรประจำตัว  งานตรวจสอบวุฒิบุคลากรสายวิชาการ  งานตรวจสอบ
หลักฐานการปฏิบัติราชการของบุคลากร เป็นต้น 
 

  ๒. งานทะเบียนประวัติ 
   ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำ  ลงข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ใน ก.พ. ๗ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จัดทำทะเบียนคุมผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งทางบริหาร บันทึก
ข้อมูลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
แห่งชาติ (http://www.nap.mua.go.th) บันทึกข้อมูลของบุคลากรข้าราชการฯ ลูกจ้างประจำ รวมทั้ง
ลงข้อมูลการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  ในระบบ edu2008.rru.ac.th การจัดทำทะเบียนตำแหน่งประเภท
วิชาการ การจัดทำทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหาร งานจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำ 
(e-Payroll)  งานการประชุมต่าง ๆ การต่อสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ เป็นต้น 
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๑๔ 

 ๓. งานฝึกอบรมและพัฒนา 
   ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น” โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บ่มเพาะการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ
เพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ” เป็นต้น 
 

  ๔. งานสวัสดิการและการเงิน 
   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่ งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา  งานประกันสังคม  
ทุนการศึกษา  งานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินอ่ืนๆ ที่จ่ายพร้อมเงินเดือน  ผู้รับบำนาญ/
ผู้รับบำเหน็จรายเดือน  งานเบิกบำเหน็จดำรงชีพ  งานเบิกบำเหน็จตกทอด  งานเบิกจ่ายบำเหน็จ 
บำนาญข้าราชการ และลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าเช่าบ้านและค่าเล่าเรียน
บุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ       
งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  งานนำส่งเบิกเกินส่งคืนและรายได้แผ่นดิน  (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) จ่ายเงินสวัสดิการให้กับผู้ที่ขอรับเงินโดยแนบต้นเรื่องพร้อมหลักฐานการจ่ายเป็นต้น 
 
  ๕. งานบริหารทั่วไป 
   รับหนังสือเข้าภายนอกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Document  งานพิมพ์เอกสาร กรณี 
ร่าง พิมพ์ และตรวจทาน (หนังสือภายในและหนังสือภายนอก)  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ งานควบคุม
พัสดุ-ครุภัณฑ์  งานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวเกษียณอายุราชการ 
งานแผน / โครงการคำของบประมาณและงานเบิกจ่าย งานดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการต่างๆ      
งานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งานควบคุมภายในและประกัน
คุณภาพ  กิจกรรม  วันผู้สูงอายุ  กิจกรรมงานกษีณาลัย งานขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ/กรณี
พิเศษ การช่วยราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
 
  ผู้เขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑.  ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งทาง
บริหารของมหาวิทยาลัย 
           ๒.  ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
ในแต่ละป ี
            ๓.  ดำเนินการคำนวณวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ๓% ในรอบวันที่ ๑ เมษายน  
และวันที่ ๑ ตุลาคม ของแต่ละปีงบประมาณ 



๑๕ 

            ๔.  ดำเนินการคำนวณวงเงินในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ ต้องไม่เกิน     
ร้อยละ ๑๕ ของอัตราลูกจ้างประจำที่ครองอยู่  ณ วันที่  ๑ มี .ค. สำหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ ตุลาคม) ให้อยู่ภายในวงเงินเลื่อนขั้นร้อยละ ๖ ของจำนวนอัตรา
ค่าจ้างท่ีมีผู้ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ ก.ย. 
        ๕. งานเลขานุการ       
              ๕.๑  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยทุกเดือน 
         ๕.๒  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
     ๕.๓  ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ 
              ๕.๔  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
    ๕.๕  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฎิบัติราชการ 
              ๕.๖  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจำ 
    ๕.๗  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   ๕.๘  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา 
   ๕.๙  ดำเนิ นการจัดป ระชุมคณ ะกรรมการพิ จารณ าเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียติยศยิ่งมงกุฎไทยและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา  
  ๖. บันทึกข้อมูลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบทำเนียบผู้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ แห่งชาติ (http://www.nap.mua.go.th) 
   ๗.  การจัดทำทะเบียนตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งบริหารส่งสำนักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  ๘. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา  และลูกจ้างประจำ 
  ๙. ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
และลูกจ้างประจำ 
 ๑๐. งานจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ดังนี้ 
             (๑.๑)  ดำเนินการบันทึกคำสั่งเลื่อนระดับสูงขึ้น 
            (๑.๒)  การบนัทึกคำสั่งให้โอนข้าราชการ 
            (๑.๓)  การบันทึกคำสั่งรับโอนข้าราชการ 
            (๑.๔)  การบันทึกคำสั่งตาม กฎ ก.พ.อ.ฉบับที่ ๓ 
            (๑.๕)  การบันทึกเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ/บริหาร 
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            (๑.๖)  การบันทกึเงินประจำตำแหน่งทางบริหารเมื่อพ้นวาระ 
            (๑.๗)  การบันทึกคำสั่งลาศึกษา/กลับจากลาศึกษา 
            (๑.๘)  การบันทึกคำสั่งพ้นจากราชการ 
            (๑.๙)  การเลื่อนเงินเดือนกรณีเกษียณอายุ/เกษียณก่อนกำหนด 
            (๑.๑๐)  การบันทกึอัตราว่างในวันสิ้นปีงบประมาณ  (๓๐ กันยายน ของทุกป)ี 
            (๑.๑๑)  การบันทึกอัตราว่าง (ปีที่แล้ว) 
            (๑.๑๒)  การแก้ไข/เปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล 
            (๑.๑๓)  การบันทึกคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ 
            (๑.๑๔)  เตรียม (ร่าง) การเลื่อนเงินเดือน (แบบร้อยละ) ในระบบ 
            (๑.๑๕)  เตรียม (รา่ง) เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ในระบบ 
            (๑.๑๖)  การบันทึกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
             (๑.๑๗)  การบันทึกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ 
            (๑.๑๘)  จัดทำบัญชีถือจ่ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
      ๑๑. บันทึกประวัติของข้าราชการฯ และลูกจ้างประจำลงในแฟ้มประวัติ เช่น การเลื่อน
เงินเดือน เป็นต้น 
      ๑๒. บันทึกข้อมูลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบทำเนียบ       
ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ แห่งชาติ (http://www.nap.mua.go.th) 
     ๑๓.  ดำเนินการจัดทำทะเบียนตำแหน่งประเภทวิชาการส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
      ๑๔. ดำเนินการจัดทำทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหารส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
      ๑๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการไปช่วยราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
     ๑๖. ดำเนินการการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมหาวิทยาลัย    
มีอัตราว่าง 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.nap.mua.go.th/


๑๗ 

ส่วนที่  ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ก.พ.อ.ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจำแนกตำแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ  
เป็นระบบจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน  จึงจำเป็นต้องวางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงาน
บุคคลใหม่  
 “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ”  หมายถึง  การประเมินค่าของผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่ งต้ อ งมี ก ารกำหนดดั ชนี ชี้ วั ดห รื อหลั กฐานบ่ งชี้ ค วามสำเร็ จของงาน ร่ วมกั น ระหว่ าง  
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของข้าราชการตาม
สมรรถนะที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน  
เพ่ือผลักดันผลการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น  จึงนับว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ทั้งต่อส่วน
ราชการและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เห็นว่าการกำหนดให้มีการวางแผนปฏิบัติราชการเป็น
รายบุคคล  นอกจากช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนรับทราบเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการของตนอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่ต้นรอบการประเมินแล้วยังช่วยให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของงานที่ ตนรับผิดชอบกับ
ผลสำเร็จขององค์การได้ชัดเจนขึ้น  ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและตรงตาม  
ความต้องการของแต่ละบุคคลมากขึ้น  เนื่องจากกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการกำหนด 
ไว้ว่า  ต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคลเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน   
อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานและการพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงานให้สามารถ
ทำงานมุ่งเป้าสู่ความสำเร็จขององค์กร ได้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงบุคลากรทุกคนต้องรับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 



๑๘ 

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 

 
 

 

  
 

  

  
 

  
   
    

   

  

    

  

    

   

   

  

   
    

   

   

  
    

  

ขั้นตอนที่ ๒ ส่งบันทึกขอ้ความ  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... ไปยัง คณบดี ผู้อำนวยการ  

สถาบัน สำนัก และศูนย์ 

 ขั้นตอนที่ ๖ เสนอคณะกรรมการ 
กลั่นกรองพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

ภายในวันที่ ๕ พ.ค. (รอบท่ี ๑)  
และวนัที่ ๕ พ.ย. (รอบท่ี ๒) 

ขั้นตอนที่ ๓ คณะ/ศูนย์/สำนกั/สถาบัน  
แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผล 

การปฏิบัติราชการต่ออธิการบดี 

ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการตรวจสอบผล
การประเมินปฏิบัติราชการที่แต่ละหน่วยงานส่งมายังหน่วยงาน
บริหารงานบุคคล ก่อนการนำเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองฯ 

ขั้นตอนที่ ๙ คณะกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน 
ต่ออธิการบดี ภายในวันที่ ๒๐ พ.ค. (รอบท่ี ๑)  

และวันที่ ๒๐ พ.ย. (รอบท่ี ๒) 

ขั้นตอนที่ ๑๐ หน่วยงานบริหารงานบุคคลเสนออธิการบดีลงนามคำสั่ง
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลัย โดยออกคำสั่งให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มิ.ย. (รอบท่ี ๑) และวันที่ ๑ ธ.ค. (รอบที่ ๒) 

 

ขั้นตอนที่ ๗ แจ้งมตทิี่ประชมุไปยัง
คณะ/ศูนย/์สำนัก/สถาบัน  

เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  
และส่งคืนมหาวิทยาลัย 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

ไม่ผ่าน 

ขั้นตอนที่ ๕ หน่วยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการประสาน
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองฯ  

 

ขั้นตอนที่ ๘ นำผลการประเมินเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

คร้ังท่ี ๒ เพ่ือพิจารณา 
อีกคร้ังหนึ่ง 

ขั้นตอนที ่๑ จัดทำประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง การกำหนดวงเงินเพ่ือใช้ในการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเสนออธกิารบดีลงนาม 



๑๙ 

  ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  การกำหนดวงเงิน   
เพื่ อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 เมื่อสภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมหาวิทยาลัย 
ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ ให้ดำเนินการดังนี้ 
 ๑)  คำนวณวงเงินเพ่ือใช้ ในการเลื่อนเงิน เดือนสำหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ในรอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๖๓ ในอัตราร้อยละ ๓ ของ
ฐานเงินเดือนรวมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
    ๒)  คำนวณวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ในรอบ 
 

ภาพที ่ ๕  คำนวณวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการพลเรือน 
             ในสถาบันอุดมศึกษา 
  



๒๐ 

    ๒) การเลื่อนเงินเดือน  ณ วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๖๓ ในอัตราร้อยละ ๒ ของเงินเดือน
รวมของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒  
 

 
 
 
 
 
 ๓) จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  การกำหนดวงเงินเพ่ือใช้ใน
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  รอบการ
เลื่อนเงินเดือน  ณ  วันที่ ๑ เมษายน  พ.ศ. ... และรอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. 
...  เสนออธิการบดีลงนาม โดยนำวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนที่คำนวณไว้ตามข้อ ๑) และข้อ ๒)
ของแต่ละคณะ ศูนย์ สถาบัน และสำนัก มาระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ดังนี้    
      ๓.๑ วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือน
รวมของข้าราชการ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  
   ๓.๒ วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๒ ของ
เงนิเดือนรวมของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

ภาพที่  ๖  คำนวณวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
  



๒๑ 

 

ภาพที่  ๗  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  การกำหนดวงเงินเพ่ือใช้ 
              ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ 
              พนักงานมหาวิทยาลัยรอบการเลื่อนเงินเดือน ณ  ๑ เมษายน  ๒๕๖๓ 



๒๒ 

 
 
 
 

ภาพที่  ๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  การกำหนดวงเงินเพ่ือใช้  
   ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ 
   พนักงานมหาวิทยาลัยรอบการเลื่อนเงินเดือน ณ  ๑ เมษายน  ๒๕๖๓ (ต่อ) 
 

 ๔) หน่วยงานบริหารงานบุคคล ส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  
การกำหนดวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ไปยังคณะ ศูนย์ สถาบัน และสำนัก เพ่ือนำไปประกอบการคำนวณวงเงินใน
การเลื่อนเงินเดือน 
 
 



๒๓ 

    ปัญหา  การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และมีผลย้อนหลังก่อนรอบ
การเลื่อนเงินเดือนในปีปัจจุบัน ทำให้กระทบกับวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการสังกัดคณะ
ร้อยละ ๓ ทำให้ใช้วงเงินเกินร้อยละ ๓ เหตุเกิดจากกรณีที่ข้าราชการถูกลงโทษปลดออกจากราชการ
และข้าราชการรายดังกล่าว ได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) 
เพ่ือให้วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการ และต่อมาสกอ.แจ้งผลการพิจารณาข้าราชการราย
ดังกล่าว โดยให้อุทธรณ์ฟังขึ้นให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกและมีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับ
ราชการ 
    แนวทางการแก้ปัญหา  ประสานไปยังกรมบัญชีกลางและแจ้งข้อมูลรายละเอียด
กรณีการแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังของข้าราชการ กรณีมีคำสั่งปลดออกจากราชการ และ 
ต่อมาสกอ.แจ้งผลการพิจารณาข้าราชการรายดังกล่าว โดยให้อุทธรณ์ฟังขึ้นให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ
ปลดออกและมีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการตามเดิม 
    ข้อเสนอแนะ  ทำเรื่องหารือไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรณีการใช้วงเงินเกินร้อยละ ๓ เนื่องจากคณะกรรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการและให้ข้าราชการกลับเข้ามารับ
ราชการตามเดิม มีผลทำใหไ้ดเ้ลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 

 
 ขั้นตอนที่  ๒ หน่วยงานบริหารงานบุคคลจัดทำบันทึกข้อความ  เรื่อง  การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (เลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ เม.ย. ... ) ไปยังคณะ ศูนย์ 
สถาบัน สำนัก ดำเนินการดังนี้ 
    ๑) มีการแนบแบบฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน  แบบแจกแจงคะแนน  ข้อมูลวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  การกำหนดวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยรอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่  ๑ เมษายน  พ.ศ. ... 
และรอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่  ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ... โดยระบุวันส่งผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการมายังมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

ตัวอยา่ง บันทึกข้อความ  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 

 
     

ภาพที่  ๙ บันทกึข้อความ เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
    ๒) คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน และสำนัก แจ้งให้บุคลากรในสังกัดกรอก
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
      ๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ  
     ๒. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ กำหนดสัดส่วนคะแนนในการประเมินไม่เกิน
ร้อยละ  ๓๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

        ๒.๑ สมรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกคน ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 
        (๑)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
         (๒)  การบริการที่ดี 



๒๕ 

         (๓)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
          (๔)  การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 

(๕)  การทำงานเป็นทีม 
       ๒.๒ สมรรถนะเฉพาะในการปฏิบัติราชการ หมายความว่าคุณลักษณะเชิ ง
พฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณเฉพาะตามหน้างานที่ปฏิบัติ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามสายงาน และ
หน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
       ๒.๓ สมรรถนะเฉพาะในการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 

        (๑)  การคิดวิเคราะห์ 
       (๒)  การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 

    (๓)  การสืบเสาะหาข้อมูล 
      (๔)  ความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

      (๕)  การสร้างสัมพันธภาพ 
        ๒.๔  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 
       (๑)  ความเข้าใจผู้อื่น 
       (๒)  การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
        (๓)  การสืบเสาะหาข้อมูล 
      (๔)  ความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
       (๕)  การสร้างสัมพันธภาพ 
      ๒.๕ สมรรถนะทางการบริหาร หมายความว่า คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของตำแหน่งประเภทอำนวยการและประเภทบริหาร เพ่ือสร้างความเป็น
ผู้บริหารภาคราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
      ๒.๖ สมรรถนะทางการบริหาร ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และประธาน
สาขาวิชาหรือเทียบเท่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 
     (๑)  สภาวะผู้นำ 
     (๒)  วิสัยทัศน์ 
      (๓)  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
     (๔)  ศักยภาพเพ่ือนำการปรับเปลี่ยน 
     (๕)  การควบคุมตนเอง 



๒๖ 

แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการ 

 

ภาพที่ ๑๑ แบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการ (ผู้บริหาร) 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐ แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ (ผู้บริหาร) 
 
 
 



๒๗ 

แบบสมรรถนะ 

 
 

ภาพที่ ๑๒ แบบสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ (ผู้บริหาร) 
แบบสรุปผลการประเมิน 

 

 
ภาพที ่๑๓ แบบสรุปผลการประเมิน 

 



๒๘ 

แบบประเมินของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  

 
 
 

 
แบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการ 

 

ภาพที่ ๑๔ ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ (ไม่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร) 
 
 

ภาพที่ ๑๕ แบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการ (ไม่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บรหิาร) 
 
 



๒๙ 

แบบสมรรถนะ 

 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน 

 
 
 

ภาพที ่๑๖ แบบสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
 
 

ภาพที่ ๑๗ แบบสรุปผลการประเมิน 
 
 
 



๓๐ 

แบบประเมินของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนและพนักงานมหาวิทยาลัย 
แบบ ปมรร.๑ 

 
 
 

 

 
แบบ ปมรร.๒ 

 

ภาพที ่๑๘ แบบปมรร. ๑ 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๙ แบบปมรร. ๒ 
 
 



๓๑ 

แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 
   
 
 
   
   ๔)  ให้คณบดีดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรในคณะให้แล้วเสร็จและ
ส่งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการกลั่นกรอง ภายในวันที่  ๕  พฤษภาคม หรือ ๕ พฤศจิกายน 
แล้วแต่กรณี  คณบดีผู้ใดไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  อธิการบดีจะพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนให้คณบดีผู้นั้นมิได้  และให้บันทึกความล่าช้านั้นเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของคณบดีประจำปี 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๐ แบบปมรร. ๓ 
 
 
 



๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ ๒๑ ตัวอย่างการกรอกข้อตกลงและแบบประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 

 

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไม่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  

มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

รอบการประเมนิ   ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค.– ๓๑ มี.ค.ของปีถัดไป)  ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย.– ๓๐ ก.ย.) 
ชื่อผู้รับการประเมนิ...........นางลัดดา จาบถนอม.......................................ตำแหน่ง...........ผู้ชว่ยศาสตราจารย.์............................   
สังกัด...................คณะวทิยาการจัดการ.......................................................................................  
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมนิ.........................................ตำแหน่ง................................ 
กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

 
ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมนิ 

ระดับค่าเป้าหมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ
คะแน
นที่ได ้

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนน
ถ่วง 

น้ำหนกั 
 (๑) x (๒)  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.งาน
ผลิต
บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ ภาระงานสอน ≤ 
๒๙ 

๓๐- 
๔๐ 

๔๑-
๔๕ 

๔๖ - 
๕๐ 

≥๕๑ ๔๑.๕ 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒๔ 

๓ ๐.๓๕ ๑.๐๕ 

(๑) จำนวนวิชาที่สอนภาคปกติ-พิเศษ (เฉพาะส่วนที่นับรวมในภาระงานขัน้ต่ำ ที่ไม่ได้
รับค่าตอบแทน)     
สอน ๑ วิชาคิด ๑ ภาระงาน   สอน ๒ วิชาคิด ๒ ภาระงาน  
สอน ๓ วิชาคิด ๓ ภาระงาน   สอน ๔ วิชาคิด ๔ ภาระงาน    
สอนมากกว่า ๔ วิชาคิด ๕ ภาระงาน 
(๒) จำนวนคาบสอนภาคปกต-ิพิเศษ (เฉพาะส่วนที่นับรวมในภาระงานขัน้ต่ำ ที่ไม่ไดร้ับ
ค่าตอบแทน)      
  - สอน ๑-๖ คาบคิด ๑ ภาระงาน 
  - สอน ๗-๙ คาบคิด ๑.๕ ภาระงาน 
  - สอน ๑๐-๑๒ คาบคิด ๒ ภาระงาน 
  - สอน ๑๓-๑๕ คาบคิด ๒.๕ ภาระงาน 
  - สอน ๑๖-๑๘ คาบคิด ๓ ภาระงาน 
  - สอนมากกว่า ๑๘ คาบ คิด ๓.๕ ภาระงาน 
(เศษของปริมาณงานตั้งแต่ ๐.๕ คาบขึน้ไป คิดเป็น ๑ คาบ)      
(๓) สอนระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ-ภาคพเิศษ)  (เฉพาะสว่นที่นับรวมในภาระงานขัน้
ต่ำ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน)      
- สอน นศ. ๑-๓๐ คน คิด ๓ ภาระงาน/คาบ/สัปดาห์ 
- สอน นศ. มากกว่า ๓๐ คน คิด ๔ ภาระงาน/คาบ/สัปดาห์ 

 

 



๓๓ 

 
 

 
 
 
 
 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการของผู้สอนที่ไม่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

 
รอบการประเมนิ   ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค.– ๓๑ มี.ค.ของปีถัดไป)  ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย.– ๓๐ ก.ย.) 
ชื่อผู้รับการประเมนิ...........นางลัดดา จาบถนอม.......................................ตำแหน่ง...........ผู้ชว่ยศาสตราจารย์.............................   
สังกัด...................คณะวทิยาการจัดการ.......................................................................................  
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมนิ.........................................ตำแหน่ง................................ 

 
ประเภทงาน งาน ภาระงาน 
๑. งานผลิต

บัณฑิต 
๑.๑ งานสอน 

๑.๑ ปริมาณงานสอนระดับปรญิญาตรี     ภาคปกติ      ภาคพิเศษ     ๒ 

ก. รายวชิา MCA ๒๑๒ หมู่เรียน ๖๒๐๐๓๓๔๑๐๑, ๖๒๐๐๓๓๔๑๐๒ 
   จน.นก. ๓ จน.นศ. ๒๖ คน 

๑๒ 

ข. รายวิชา MCA๓๐๑ หมู่เรยีน ๖๑๐๐๓๓๔๑๐๑ 
   จน.นก. ๓ จน.นศ. ๒๗ คน 

๑๒ 

ค. รายวิชา...................................หมูเ่รยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  
รวมชัว่โมงสอนระดับปรญิญาตรี   บรรยาย ๔ คาบ  ปฏบัิติ ๔ คาบ ๑.๕ 
๑.๒ ปริมาณงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา        ภาคปกติ        ภาคพเิศษ      
ก. รายวชิา...................................หมู่เรียน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  
ข. รายวิชา...................................หมู่เรียน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  
ค. รายวิชา...................................หมูเ่รยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  
รวมชัว่โมงสอนระดับบัณฑิตศึกษา    บรรยาย................คาบ  ปฏิบัติ...............คาบ  
๑.๓ การส่งเอกสาร  
ก. เอกสาร มคอ.๓ / แผนบริหารการสอน     ตามกำหนด.......รายวิชา        
ข. เอกสาร มคอ.๕ / ประเมินผลการเรยีนรูข้องผู้เรียน   ตามกำหนด......รายวิชา        
ค. สื่อการสอน/วิธกีารสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง.................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

ง. บทเรียนอเิล็กทรอนกิส์................................................................................................  

จ. ผลการประเมนิผลการเรียน  ตามกำหนด ๔ กลุม่เรียน       ๔ 

๑.๔ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศกึษากลุม่........................ตามคำส่ังที่..........  
๑.๕ เป็นที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และนกัศึกษาสอบผ่านแล้ว......เรื่อง  
๑.๖ เป็นกรรมการสอบปัญหาพเิศษ/วทิยานิพนธ/์ค้นคว้าอิสระ และนกัศึกษาสอบผ่านแล้ว......เรือ่ง  
๑.๗ นิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์ ๑๐ ครั้ง ๑๐ 
๑.๘ นิเทศสหกิจศกึษา….หนว่ยงาน  

๑.๙ เข้าประชมุ/อบรม/สมัมนาที่ใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน......ครัง้ 
เรื่อง...................................เมือ่....................................ตามบันทึก/คำสั่ง....................... 
เรื่อง...................................เมือ่....................................ตามบันทึก/คำสั่ง....................... 
เรื่อง...................................เมือ่....................................ตามบันทึก/คำสั่ง....................... 

 

 

ภาพที ่ ๒๒ ตัวอย่างกรอกแบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการของผู้สอนทีไ่ม่ดำรงตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร 

 
 



๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิราชการสำหรบัข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
และพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ผู้ไม่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ชื่อผู้รับการประเมนิ ........นางลัดดา จาบถนอม......... ตำแหน่ง.........ผูช้่วยศาสตราจารย์......... สังกัด.......คณะวิทยาการจัดการ............   

๑. สมรรถนะหลัก 
องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

คำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

๑.๑ การมุ่งผล 
สัมฤทธิ์ : ความ
มุ่งมั่นจะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ให้ดีหรือให้เกิน
มาตรฐานที่มี
อยู ่

ระดับที ่๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดง
อย่างไม่ชดัเจน  

ระดับที่ ๔  
  การปฏิบัติการทำงานด้าน
การสอนนั้ นถือว่าเป็นงาน
หลักของผู้สอนให้ดำเนินงาน
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
และ ป ระ สบ คว าม ส ำ เร็ จ 
ผู้สอนจึงได้พยายามเตรียม
แผนการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
เช่น การวางแผนการสอนของ
แต่ละสัปดาห์  การปรับปรุง 
มคอ. ๓ ทุกภาคการศึกษา 

๔ ๒ 
 

ระดับที ่๑ : แสดงความพยายามในการปฏบิัติ
หน้าที่ราชการให้ถกูต้อง แลว้เสร็จตามกำหนดเวลา 
ขยันหมั่นเพียร ต้องการปรับปรุงพัฒนางานให้ได้ดีขึ้น 
ระดับที ่๒ : แสดงสมรรถนะระดับที ่๑ และสามารถ
ทำงานได้ผลงานดีตามเป้าหมายทีว่างไว้  มีความ
ละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ่ตรวจตราความถูกต้อง 
เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ  
ระดับที ่๓ : แสดงสมรรถนะระดับที ่๒ และ
ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น (ดีขึ้น เร็วขึ้น คุณภาพดีขึ้น) 
มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น 
เสนอหรือทดลองทำงานแบบใหม่ที่จะทำให้งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
ระดับที ่๔ : แสดงสมรรถนะระดับที ่๓ และสามารถ
กำหนดเปา้หมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้ได้
ผลงานที่โดดเด่น อย่างมีนัยสำคัญ    
ระดับที ่๕ : แสดงสมรรถนะระดับที ่๔ และกล้า
ตัดสินใจเพื่อให้บรรลุเปา้หมายและหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัย ได้ประโยชน์สูงสุดโดยคำนวณผลได้
ผลเสียอย่างชัดเจน แม้การตัดสินใจน้ันจะมีความ
เสี่ยง  

 
 

 
ภาพที่  ๒๓ ตัวอย่างกรอกแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 

 
 



๓๕ 

 
 

ตัวอย่างการกรอกแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏบิัตริาชการ 
 

ส่วนที่  ๑ :  ข้อมูลของผู้รับการประเมนิ 
 

           รอบการประเมิน                รอบที่ ๑                  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
                                                      รอบที่ ๒              ๑ เมษายน.........................ถึง ๓๐ กันยายน......................... 

 
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).......นางลัดดา จาบถนอม.................................................................................................. 

 

ตำแหน่ง.......ผู้ช่วยศาสตราจารย์.................. ประเภทตำแหน่ง........................................................................................................ 
 

ระดับตำแหน่ง.................................................................สังกัด........................................................................................................ 
ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................................. 
ตำแหน่ง.......................................................................................................................................................................................... 

 
     ชี้แจง แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีด้วยกัน ๓ หน้า ประกอบด้วย 
     ส่วนที่ ๑  ข้อมูลของผูร้ับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน 
     ส่วนที่ ๒  สรุปผลการประเมิน  ใชเ้พื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบ 
                  ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และน้ำหนักของทั้งสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที่ ๒ นี้ ยังใช้สำหรับคำนวณ                  
                  คะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย 

     - สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นำมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้แนบท้าย 

        แบบสรุปฉบับนี้ 

     - สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านสมรรถนะการปฏิบัติราชการให้นำมาจากแบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

       โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้ 

    ส่วนที่ ๓  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 

    ส่วนที่ ๔  การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
    ส่วนที่  ๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  ผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติ 
             ราชการและให้ความเห็น   

 
 
 

 

ภาพที่  ๒๔ ตัวอย่างกรอกแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 



๓๖ 

    ๕) หน่วยงานบริหารงานบุคคล  ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง    
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (๑ เมษายน พ.ศ. ...  หรือ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ...)                   
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และเสนออธิการบดีลงนามในคำสั่ง 
 

 
 

ภาพที ่๒๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 



๓๗ 

  ปัญหา    
   ๑. บุคลากรที่สังกัดในบางหน่วยงานมาลงชื่อรับมอบแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการภายในกำหนดเวลา คือ  ภายในวันที่ ๕ เมษายน  และ ๕ ตุลาคม และให้บุคลากรจัดทำ
เอกสารดังกล่าวให้เรียบร้อยและส่งคืนคณบดีภายในวันที่ ๒๐ เมษายน หรือ ๒๐ ตุลาคม แต่จะมี
บุคลากรบางท่านที่จัดทำเอกสารแล้วส่งมายังคณะเกินไปเพียง ๑ วัน คณบดีหรืออธิการบดี 
จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่บุคคลนั้นมิได้ 
   ๒. คณะจึงมีการประเมินผลปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรท่านนั้นในระดับดี แต่ไม่ให้
เลื่อนเงินเดือน ทำให้ขัดแย้งกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 
๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 
  แนวทางการแก้ปญัหา  
   ๑. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๘ วรรคสอง ระบุว่า 
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่อาจประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ ใดได้สำหรับ 
การประเมินรอบใดก็ตาม  เพราะเหตุที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นมิได้ส่งเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น
สำหรับการประเมินให้แก่ผู้บังคับบัญชาภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ผู้บังคับบัญชารายงาน
อธิการบดีทราบ และในกรณีที่อธิการบดีเห็นสมควรขึ้นเงินเดือนให้สำหรับการประเมินรอบนั้นก็ให้ขึ้น
ได้ตามควรแก่กรณี  แต่ต้องไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น 
   ๒. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนออธิการบดีให้เลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรท่านนั้น 
ไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น 
   ข้อเสนอแนะ  ให้คณะติดตามให้อาจารย์ส่งเอกสารตามกำหนดเวลา เมื่อเวลาคำนวณ
วงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ ๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณก่อน จะได้ไม่กระทบ
กับวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน 
 

  ขั้นตอนที่ ๓ คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการต่ออธิการบดี 
    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ที่ ๔๔/๒๕๖๓  เรื่อง  เกณฑ์การ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกาศ  
ณ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  แต่ละหน่วยงานดำเนินการดังนี ้
   ๑) หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ดำเนินการจัดทำคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ       
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ในแต่ละรอบการประเมิน โดยสำนักงานอธิการบดี 



๓๘ 

แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ผู้อำนวยการกอง  และแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานภายใน
กองกลางเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสังกัด 
    ๑. รอบที่หนึ่งประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม ถึงวันที่  ๓๑  
มีนาคม   
    ๒. รอบที่สองประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน ถึงวันที่  
๓๐ กันยายน 

 

ภาพที่ ๒๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
สำนักงานอธิการบดี 

 
 
 



๓๙ 

  ๒) ให้แต่ละหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานโดยมีองค์ประกอบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๔๔/๒๕๖๓  เรื่อง  
เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ โดยให้คณะ  สถาบัน  สำนัก  ศูนย์  และผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ออธิการบดีประกอบด้วย  
คณบดี  ผู้อำนวยการสถาบัน  สำนัก  ศูนย์  และรองของตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งเทียบเท่า  และเสนอ
อธิการบดีลงนาม 
 

 
 
 ภาพที่ ๒๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการสังกัดโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 
 



๔๐ 

  ๓) ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเมื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว
จะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความมายังมหาวิทยาลัยพร้อมกับส่งผลการประเมินปฏิบัติราชการ 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน  เช่น  คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และสายสนับสนุน สังกัดคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 
 

ภาพที ่๒๘ บันทึกข้อความส่งผลการประเมิน 
 
 
 



๔๑ 

    ๔)  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มีการจัดประชุม 
เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด โดยกรณีจำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรรของแต่ละคณะ สถาบัน  สำนัก ศูนย์  และสำนักงานอธิการบดี ไม่ เพียงพอในการเลื่อน
เงินเดือนให้ข้าราชการหรือพนั กงานในสังกัด  ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์   
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปรับลดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยให้ลดลงในอัตราส่วนเท่าๆ กันทุกคนจาก
จำนวนเงินที่สมควรได้รับ 
      ในการปรับเพ่ิมหรือปรับลดร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นจำนวนเต็มและ 
มีทศนิยม ๒ ตำแหน่ง โดยทศนิยมหลักที่  ๓ ตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น หากต่ำกว่า ๕ ให้ตัดทิ้ง 
 

 
 

ภาพที่ ๒๙ คะแนนผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดคณะมนุษย์ฯ 
 

 
ภาพที่  ๓๐ แจกแจงคะแนนผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดคณะมนุษยฯ์ 



๔๒ 

   ๕)  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ได้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสังกัดเรียบร้อยแล้ว คณบดี/ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน และสำนัก แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการ
ประเมินในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) แบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน แบบ ปมรร. ๓ (สายสนับสนุน) 
   กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้ดำเนินการหาพยานบุคคล 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบแล้ว 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่ ๓๑ แบบสรปุผลการประเมิน 
 
 
 
 



๔๓ 

  ๖)  คณบดี/ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน และสำนัก จัดส่งบันทึกข้อความ เรื่อง ส่งผล
ประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 
มายังมหาวิทยาลัย โดยส่งเอกสาร ดังนี้ 
   (๑) วงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สายวิชาการและสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน ๑ ชุด 
   (๒) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน ๑ ชุด 
  (๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๑ ชุด 

 

ภาพที ่ ๓๒ ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง ส่งผลการประเมิน 
 
 
 



๔๔ 

  ทั้งนี้ บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งผลประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) หน่วยงานจะส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดอืน  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
จะส่งต้นฉบับมายงัหน่วยงานบริหารงานบุคคล  
 
    ปัญหา  บุคลากรในบางหน่วยงานจัดทำเอกสารเพ่ือประกอบแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการยื่นต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ทันภายในวันที่  ๒๐ เมษายน 
หรือ ๒๐ ตุลาคม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในหน่วยงานนั้นไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่
บุคลากรท่านนั้น แต่ระบุผลการประเมินได้ระดับดี ซึ่งขัดแย้งกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ ที่  ๔๔/๒๕๖๓  เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ  ณ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 แนวทางการแก้ปัญหา  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละ
หน่วยงานต้องมีการติดตามให้บุคลากรส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใน
กำหนดเวลาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์        
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ข้อเสนอแนะ  ผลการประเมินปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรที่จัดส่งเอกสารไม่ทัน
ตามกำหนดเวลา คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ไม่ควรประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โดยระบุผลการประเมิน อาจทำให้บุคลากรท่านนั้นยื่นขออุทธรณ์ผลการเลื่อน 
เงินเดือนได ้
  
 ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการตรวจสอบผลการประเมินปฏิบัติ
ราชการ ที่แต่ละหน่วยงานส่งมายังหน่วยงานบริหารงานบุคคล ก่อนการนำเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ 
   ก่อนครบกำหนดวันส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  คณะ  ศูนย์ สถาบัน สำนัก   
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จะส่งข้อมูลวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนมายังหน่วยงานบริหารงานบุคคล  ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเป็นเบื้องต้น  ดังนี้ 



๔๕ 

   ๑) ตรวจสอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของทุกหน่วยงานว่าเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  การกำหนดวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบการเลื่อนเงินเดือน  ณ วันที่........เดือน...............พ.ศ. ... 
หรือไม่ จำนวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนว่าถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบคะแนนผลสัมฤทธิ์และ
สมรรถนะว่าสัมพันธ์กันหรือไม่   
  

    ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ  ๓ ของข้าราชการ 

 
 

 

 
ตัวอย่างการคำนวณวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
คร้ังท่ี ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถงึวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  

ลำ
ดับ
ท่ี 

ช่ือ-
สกุล 

ตำ 
แหน่ง 

สังกัด 
ตำ 

แหนง่
เลขท่ี 

ระดับ 

เงิน 
เดือน 

เงิน 
เดือน 

ร้อยละ จำนวนเงิน 
จำนวน

เงิน 
  เงินเดือน ผลการประเมิน   

 30 ก.ย. 62 
 31 มี.ค. 

63 
ท่ีได้
เล่ือน 

ท่ีใช้เล่ือน 

ท่ีใช้
เล่ือนปัด
ขึ้นฐาน
สิบบาท 

  
หลังเล่ือน 
 (1 เม.ย. 

63) 

คะ 
แนน 

ระ 
ดับ 

หมาย
เหตุ 

(1) (2) (3) 
(4)=(2)x 
(3)/100 

(5)   (6) (7) (8)   

1      
สำนัก

ส่งเสริมฯ 220 ปฏิบัติการ 27,500 27,500 3.90 1,072.50 1,080 550.00 28,050 93.00   
เต็ม
ขัน้ 

2        209 ปฏิบัติการ 23,680 24,440 3.80 928.72 930 480.00 24,920 92.30     

3        218 ปฏิบัติการ 23,720 24,230 2.80 678.44 680 350.00 24,580 75.50     

4        215 ปฏิบัติการ 23,680 24,440 3.80 928.72 930 480.00 24,920 92.30     

5         219 ปฏิบัติการ 22,660 23,390 3.60 842.04 850 430.00 23,830 90.90     

6        208 ปฏิบัติการ 24,270 25,110 4.00 1,004.40 1,010 520.00 25,630 96.50     

รวมเป็นเงิน 348,230                   

วงเงินท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือน ร้อยละ 2 6,964.60       13,420 6,890         

  

 

              
ภาพที่ ๓๔ ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  

ไม่เกินร้อยละ ๒ ของวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 
 
 
 

ภาพที่ ๓๓ ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ  ๓ 
 
 
 



๔๖ 

  ๒) เมื่อหน่วยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลการเลื่อน
เงินเดือนพบข้อผิดพลาด จะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานนั้นเพ่ือให้ปรับแก้ไขให้ถูกต้องและ
ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรวบรวม 

ภาพที ่ ๓๕ คะแนนผลการประเมินของคณะวิทย์ฯ 
 
   ปัญหา  การคำนวณวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของหน่วยงาน มีบางหน่วยงานคำนวณ
จำนวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนไม่ถูกต้อง ปัดเศษสตางค์ผิด ปรับลดไม่เป็นไปตามสัดส่วน 
  แนวทางการแก้ปัญหา  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน       
ควรตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้องครบถ้วน โดยใช้สูตร 
ในการคำนวณก่อนส่งมายังหน่วยงานบริหารงานบุคคล 
  ข้อเสนอแนะ  ผลการประเมินปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานเมื่อผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานแล้ว  ควรส่งข้อมูลมาให้หน่วยงาน
บริหารงานบุคคลดำเนินการตรวจสอบ  ก่อนส่งฉบับจริงมายังหน่วยงานบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

                      
                              คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี  1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ลำดับ

ท่ี 
ข้อมูลผู้
ดำรง

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขท่ี 

ส่วนราชการและตำแหน่งท่ี ก.พ.อ.
กำหนดใหม่ 

เงินเดือน
ก่อนเลื่อน 
31 มี.ค.

63 

ฐานการ
คำนวณ 
(บาท) 

ร้อยละท่ี
ได้เล่ือน

ใหม่ 

จำนวน
เงินท่ี
ใช้

เล่ือน 

 
เงินเดือน

หลัง
เล่ือน 

ระดับผล
การ

ประเมิน 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

70 

 
สมรรถนะ 

30 

 
รวม 
100 ช่ือตำแหน่งใน

การบริหารงาน 
ช่ือ

ตำแหน่ง
ในสาย
งาน 

ระดับ
ตำแหน่ง 

1  0156 ผศ.   38,630 37,830 3.31 1,260 39,890 ดีเด่น 1 60.9 30 90.9 
2  0157 ผศ.   52,260 51,209 3.40 1,750 54,010 ดีเด่น 2 65.1 30 95.1 
3  0158 อาจารย ์   37,940 37,080 2.97 1,100 39,040 ดีมาก 2 55.3 30 85.3 
4  0160 อาจารย ์   48,720 37,080 2.97 1,110 49,830 ดีมาก 2 55.3 30 85.3 
5  0162 รศ.   60,440 60,990 3.49 2,130 62,570 ดีเด่น 1 68.6 30 96.5 
6  0163 ผศ.   46710 51,290 3.49 1,800 48,510 ดีเด่น 3 70 30 100 
7   รวมเงินเดือนท้ังสิ้น 284,700   9,150      
8  วงเงินท่ีใช้ในการเลื่อน ร้อยละ 3.0 8541.00  คงเหลือ 58.50      
9               

 

                              

 

หมายเหตุ จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการเลื่อนเงินเดือน จึงปรับลดร้อยละ 12.8 ตามกรอบวงเงินที่ได้รับ 

 
   

 

      

                                      

 

 

 
 

ลงชื่อ.................................................................................ประธาน 
ลงชื่อ.................................................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................................................กรรมการและเลขานุการ 



๔๗ 

 ขั้นตอนที่ ๕ หน่วยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการประสานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  
  ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกดัมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๘ ระบุว่า ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า  
“คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ” เพ่ือทำหน้าที่
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทุกตำแหน่ง และ 
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการดังนี้  
 ๑. หน่วยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ       
ในวันที่  ๕  พฤษภาคม  (รอบท่ี  ๑) และ ในวันที่  ๕  พฤศจิกายน (รอบที่ ๒) 
 

 
 

ภาพที ่๓๖ ผลการประเมินปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 
 



๔๘ 

 
 

ภาพที่  ๓๗ คะแนนแจกแจงผลการประเมินฯ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 

 ๒. หน่วยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการประสานประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง     
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพ่ือเชิญประชุม  เมื่อได้วันประชุมจะดำเนินการ
จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมเสนอกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงนามหนังสือเชิญประชุมและตรวจสอบระเบียบวาระการประชุม  
 

ตัวอยา่งบันทึกข้อความเชิญประชุม 

 

ภาพที่ ๓๘ ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุม 
 
 
 



๔๙ 

 ๒.๑ จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ 
 

ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม 

 
 

ภาพที่ ๓๙ ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม 
 
 

 ๓. หน่วยงานบริหารงานบุคคล โทรประสานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการ เพ่ือแจ้งวันประชุมล่วงหน้า 
  ๔. ดำเนินการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 



๕๐ 

ภาพที่  ๔๐ ตัวอย่างนำวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ 
 
 

ตัวอย่างสรุปวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินที่ ๑ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
ลำ 
ดับ
ที ่

 
คณะ 

จำ 
นวน 
คน 

เงินเดือน 
ก่อนเลื่อน  
31 มี.ค.63 

จัดสรร 
ใหค้ณะ 

3% 

จำนวนเงิน 
ที่ใช้ในการ

เลื่อน
เงินเดือน 

 
คงเหลือ/

ขาด 

 
หมาย 
เหตุ 

1 คณะครุศาสตร์ 12 635,170 19,055.10 19,050 5.10  
2 คณะเทคโนโลยีฯ 11 448,290 13,448.70 13,440 8.70  
3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 7 307,020 9,210.60 8,960 250.60  
4 คณะวิทยาการจัดการ 20 906,080 27,182.40 25,600 1,582.40  
5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 20 880,950 26,428.50 26,370 58.50  
6 ข้าราชการสายสนับสนุน สนง.

อธิการบดี 

2 109,300 3,279.00 3,260 19.00  

7 ข้าราชการสายสนับสนุน 
สำนักวิทยฯ 

2 76,820 2,304.60 2,300 4.60  

8 ข้าราชการสายสนับสนุน 
สำนักส่งเสริม 

1 35,800 1,074.00 1,070 4.00  

9 อธิการบดี รองอธกิาร ผช.  
และผอ คณบด ี

12 558,480 16,754.40  16,754.40  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 87 3,957,910 118,737.30 100,050 18,687.30  

 
ภาพที่ ๔๑ ตัวอย่างสรุปวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 

 
 
 
 

                                                           

๕.๑ 
 

  พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 
  ตามที่มหาวิทยาลัย ส่งบันทึกข้อความ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (เลื่อนเงินเดือน ๑ เมษายน ๒๕๖๔) แจ้งไปยัง คณบดี  ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน  และ
ศูนย์ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้ส่งผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี  ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาต่อไป  นั้น 
  บัดนี้  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้ส่งผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการมายัง
มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 

 
 

 

 
 



๕๑ 

 
ภาพที่  ๔๒ ตัวอย่างนำวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ 

 

ตัวอย่างสรุปวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินที่ ๑  
(วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๓) 

ลำ
ดับ
ท่ี 

หน่วยงาน 

จำนวน
คน

ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวนคนท่ี
มีสิทธิ์ได้
เลื่อน

เงินเดือน 
(คน) 

เงินเดือน 
30 ก.ย. 62 

วงเงินท่ีใช้เลื่อน
เงินเดือน 
ร้อยละ 2 

วงเงินท่ีใช้เลื่อน
เงินเดือนจริง 

คงเหลือ หมาย
เหตุ 

1 ผู้บริหาร 7 7 229,350.00 4,587.00 0.00 4,587.00  

2 คณะครุศาสตร์ 47 45 1,467,755.00 29,355.10 29,350.00 5.10  

3 คณะครุศาสตร์ (สาธิตฯ) 27 27 676,390.00 13,527.80 13,470.00 57.80  

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 27 762,830.00 15,256.60 15,250.00 6.60  

5 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 59 57 1,676,070.00 33,521.40 33,500.00 21.40  

6 คณะวิทยาการจัดการ 29 29 836,550.00 16,731.00 16,720.00 11.00  

7 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 77 70 2,211,250.00 44,225.00 44,200.00 25.00  

8 สำนักงานอธิการบดี (ในเมือง) 82 82 1,900,060.00 38,001.20 37,930.00 71.20  

9 สำนักงานอธิการบดี (บางคล้า) 19 19 425,130.00 8,502.60 8,500.00 2.60  

10 สำนักวิทยบริการฯ 24 24 542,570.00 10,851.40 10,850.00 1.40  

11 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 16 16 348,230.00 6,964.60 6,940.00 24.60  

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 4 92,750.00 1,855.00 1,850.00 5.00  

13 ศูนย์ศิลปะฯ 5 5 116,180.00 2,323.60 2,320.00 3.60  

14 บัณฑิตวิทยาลัย 4 4 93,440.00 1,868.80 1,860.00 8.80  

15 สถาบันพัฒนาคุณภาพครู 2 2 50,700.00 1,014.00 1,010.00 4.00  

16 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 3 3 69,080.00 1,381.60 1,380.00 1.60  

                                                           

๕.๒ 
                พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย   
 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ส่งบันทึกข้อความ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (เลื่อนเงินเดือน ๑  เมษายน ๒๕๖๔) แจ้งไปยังคณบดี  ผู้อำนวยการสำนัก 
สถาบัน และศูนย์ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้ส่งผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการไปยัง
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาต่อไป นั้น 

  บัดนี้  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้ส่งผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการมายัง
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สรุปจำนวนเงินทีใ่ช้เลื่อนเงินเดือนของแต่ละหน่วยงานดังนี้ 

 

 

 

 
 



๕๒ 

ลำ
ดับ
ท่ี 

หน่วยงาน 

จำนวน
คน

ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวนคนท่ี
มีสิทธิ์ได้
เลื่อน

เงินเดือน 
(คน) 

เงินเดือน 
30 ก.ย. 62 

วงเงินท่ีใช้เลื่อน
เงินเดือน 
ร้อยละ 2 

วงเงินท่ีใช้เลื่อน
เงินเดือนจริง 

คงเหลือ หมาย
เหตุ 

17 หน่วยตรวจสอบภายใน 3 3 66,650.00 1,333.00 1,320.00 13.00  

 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 

435 424 11,564,985.00 231,299.70 226,450.00 4,849.70 
 

 
 

  
  ปัญหา  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน  
มีความแตกต่างกัน เช่น สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ในคำสั่งมีผู้อำนวยการสถาบัน
พัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เป็นประธาน และมีบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการ  คณะครุศาสตร์  
โดยมีคณบดี เป็นประธานกรรมการ รองคณบดี เป็นกรรมการ สำนักงานคณบดีเป็นกรรมการและ
เลขานุการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานเป็นเลขานุการ  
  แนวทางการแก้ปัญหา  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
แต่ละหน่วยงานต้องเสนออธิการบดีลงนาม อาจเพ่ิมประธานสาขา หรือบุคคลเพ่ิมเติมก็ได้ และควร
แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ  
  ข้อเสนอแนะ  ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ เรื่อง  เกณฑ์การ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ  
ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 ขั้นตอนที่  ๖  เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ภายในวันที่  ๕ พ.ค. (รอบท่ี ๑) และวันที่ ๕ พ.ย. (รอบท่ี ๒) 
   เมื่อหน่วยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
แล้วจะรวบรวมเพ่ือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ในการเลื่อนเงินเดือน ให้ดำเนินการดังนี้ 
   ๑. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการ
ประเมินฯ  เพ่ือความเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะ ร้อยละที่ได้
เลื่อนเป็นรายบุคคล โดยเรียงลำดับของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ราชนครินทร์  เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ หรือไม ่ดังนี้ 

ภาพที่ ๔๓ ตัวอย่างสรุปวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 



๕๓ 

ระดับคะแนนประเมิน 
ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของ ผลการประเมิน 

(ระดับ) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
๙๖.๐๑-๑๐๐.๐๐ ๔.๐๐ ดีเด่น ๓ 
๙๓.๐๑-๙๖.๐๐ ๓.๙๐ ดีเด่น ๒ 
๙๐.๐๑-๙๓.๐๐ ๓.๘๐ ดีเด่น ๑ 
๘๖.๐๑-๙๐.๐๐ ๓.๖๐ ดีมาก ๓ 
๘๓.๐๑-๘๖.๐๐ ๓.๔๐ ดีมาก ๒ 
๘๐.๐๑-๘๓.๐๐ ๓.๒๐ ดีมาก ๑ 
๗๖.๐๑-๘๐.๐๐ ๓.๐๐ ดี ๓ 
๗๓.๐๑-๗๖.๐๐ ๒.๘๐ ดี ๒ 
๗๐.๐๑-๗๓.๐๐ ๒.๖๐ ดี ๑ 
๖๖.๐๑-๗๐.๐๐ ๒.๔๐ พอใช้ ๓ 
๖๓.๐๑-๖๖.๐๐ ๒.๒๐ พอใช้ ๒ 
๖๐.๐๐-๖๓.๐๐ ๒.๐๐ พอใช้ ๑ 
ต่ำกว่า ๖๐.๐๐ ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ต้องปรับปรุง 

  
   ๒. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะดำเนินการตรวจสอบวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     ๒.๑ ตรวจสอบวงเงินที่ ใช้ ในการเลื่ อนเงิน เดือนของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนรวมของข้าราชการในสังกัด   
     ๒.๒  ตรวจสอบวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
ในรอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ในอัตราร้อยละ ๒ ของเงินเดือนรวมของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
 

     ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  การกำหนด
วงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยรอบการเลื่อนเงินเดือน ณ  วันที่  ๑ เมษายน  พ.ศ. ... และรอบการเลื่อนเงินเดือน  
ณ วันที่  ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ...  และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะดำเนินการตรวจสอบกรณีแต่ละ
หน่วยงานที่บริหารวงเงินไม่เพียงพอในการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดว่ามีการ
ปรับลดในอัตราส่วนที่เท่ากันทุกคนหรือไม่  โดยพิจารณาตรวจสอบเป็นรายบุคคลทุกหน่วยงาน 



๕๔ 

 
 

ภาพที่ ๔๔ ตารางคะแนนผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔๕  ตารางคะแนนแจกแจงผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 
     ๓. ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เช่น บางหน่วยงานผลการประเมิน          
มีความแตกต่างกัน จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมไปยังหน่วยงานนั้นให้ปรับแก้ไขหรือยืนยันผลการ
ประเมินที่ส่งมาครั้งแรก  โดยส่งกลับมายังงานเลขานุการคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๔๖ บันทึกข้อความ  เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

                                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   หน่วยงานบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  โทร. ๖๐๓๐-๖๐๓๔ 
ที่  ศธ ๐๕๔๘.๐๑/๐๑/๐๕/                                                        วันที่   ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯและพิจารณาดำเนินการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
        ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรุป ดังนี้ 
         ท่ีประชุมตั้งข้อสังเกต ดังนี้  ร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนที่คณะกำหนด   
จึงเห็นควรนำกลับไปทบทวนอีกครั้ง หากไม่เป็นไป   ตามเกณฑ์ด้วยเหตุเกิดจากการปรับวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ  ๔  ควรชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน 
ในเอกสารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

         มติท่ีประชุม  มอบคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการทบทวนผลการประเมินปฏิบัติราชการตามข้อสังเกตของที่ประชุมอีกครั้ง  และส่งผล
การประเมินปฏิบัติราชการกลับมายังหน่วยงานบริหารงานบุคคล  ภายในวันท่ี  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ 
  

     (นางนฤชล  เรือนงาม) 
                        กรรมการและเลขานุการ 

                                                                     คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 

 



๕๖ 

 ๔. จัดทำ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ ครั้งที่....../............ วันที่.........เดือน..............พ.ศ.... เสนอกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการต่อไป 
 

 
 
    ๔. จัดทำ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ครั้งที่....../............ วันที่.........เดือน..............พ.ศ.... เสนอกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของขา้ราชการ  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่  ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องมหาชนก ชั้น ๕  อาคารเรยีนรวมและอำนวยการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
------------------------------------------ 

 

ผู้เข้าประชุม 
   ๑.  อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์    รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒.  อาจารย์นพพร        ขุนค้า      ประธานสภาคณาจารย์ฯ          กรรมการ 
 ๓.  นางนฤชล          เรือนงาม     ผู้อำนวยการสำนกังานอธิการบด ี    กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.  นางสาวรุ่งรัศมี       มั่นคง      หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                             
ผู้ไม่มาประชมุ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี  อรยิธนะกตวงศ์ รองอธกิารบดีวชิาการและวิจยั กรรมการ (ติดราชการ) 
                         
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ที่ประชุมทราบ 
                       ๑.๑ คำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการของขา้ราชการ (๑ เมษายน 
๒๕๖๓) 
   ประธานกรรมการ  นำเสนอต่อที่ประชุมว่า  มหาวิทยาลัยออกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  ที ่
๖๘๕/๒๕๖๓  เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการของขา้ราชการ  (๑  เมษายน ๒๕๖๓)   
ลงวันที่  ๒  เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้คณะกรรมการทำหน้าที่พจิารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกบัผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างประจำ เพื่อความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  ในการเลื่อนเงินเดือน ณ  วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๖๓  
        ที่ประชุมรบัทราบ 
                      ๑.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร  นำเสนอต่อที่ประชุมวา่ มหาวิทยาลยัออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
                              ทีป่ระชมุรับทราบ 

 
ภาพที่ ๔๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 



๕๗ 

 ปัญหา    
   ๑. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบางหน่วยงาน เป็นไปตามเกณฑ์การเลื่อน
เงินเดือนของหน่วยงาน  แต่มีข้าราชการบางรายมีสมรรถนะที่ค่อนข้างต่ำเกินไป ทำให้ผลคะแนน      
มีความแตกต่างกัน  จึงขอให้ทบทวนผลการประเมินปฏิบัติราชการของข้าราชการอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะ
ในลำดบัที่ ๔ และลำดับที่  ๕  โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่คณะกำหนด 
  ๒. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบางหน่วยงาน เป็นไปตามเกณฑ์การเลื่อน
เงินเดือนของหน่วยงาน แต่ร้อยละที่ได้เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ได้เพียง
ร้อยละ ๒.๒๖  ทั้งท่ีได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหาร (รองอธิการบดีบริหาร) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
– ๑๑ มิถนุายน  ๒๕๕๙   
  แนวทางการแก้ปัญหา คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ จึงมีมติที่ประชุม              
มอบหน่วยงานดำเนินการทบทวนผลการประเมินปฏิบัติราชการใหม่อีกครั้ง และส่งมายังหน่วยงาน
บริหารงานบุคคลเพ่ือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ อีกครั้ง 
   ข้อเสนอแนะ  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน      
ควรพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ให้มีความสอดคล้องกันรวมถึงภาระงานของ
การดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารด้วย 
 
  ขั้นตอนที่ ๗ แจ้งมติที่ประชุมไปยังคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน เพื่อดำเนินการปรับปรุง
แก้ไข และส่งคืนมหาวทิยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑ โดยมีมตทิี่ประชุม ให้ดำเนินการดังนี ้
 ๑. หน่วยงานบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ไปยังคณบดี  ผู้อำนวยการ
สถาบัน  สำนัก และศูนย์ โดยกำหนดวันส่งกลับมายังหน่วยงานบริหารงานบุคคล ภายในวันที่......
เดือน............พ.ศ. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 
   
  ๒. เมื่อหน่วยงานส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และส่งมายังหน่วยงานบริหารงานบุคคล  หน่วยงานบริหารงานบุคคล
ดำเนินการตรวจสอบผลการประเมินปฏิบัติราชการฯ เป็นเบื้องต้นว่าถูกต้องหรือไม่  
 

 
 

                                                           

                                                          บันทึกข้อความ 
        สว่นราชการ   หน่วยงานบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  โทร. ๖๐๓๐-๖๐๓๔   
        ที ่ ศธ ๐๕๔๘.๐๑/๐๑/๐๕/ วันที่   ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
        เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการฯ 
    และพิจารณาดำเนินการ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       เรียน   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   
       ในวันศุกรท์ี่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดคณะ 
       เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรุป ดังนี้ 
     ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต ดังนี้  ร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การเลื่อน 
       เงินเดือนที่คณะกำหนด  จึงเห็นควรนำกลับไปทบทวนอีกครั้ง หากไม่เป็นไป   ตามเกณฑด์้วยเหตุเกิดจากการปรับวงเงินในการ 
       เลื่อนเงินเดือนร้อยละ  ๔  ควรชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนในเอกสารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจำปี 
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    มติที่ประชุม  มอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการทบทวนผลการประเมินปฏิบัติราชการตามข้อสังเกตของ 
       ที่ประชุมอีกครั้ง  และส่งผลการประเมินปฏิบัติราชการกลับมายังหน่วยงานบริหารงานบุคคล  ภายในวันที่  ๑๕ พฤษภาคม   
      ๒๕๖๓   เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ 
  

                  (นางนฤชล  เรือนงาม) 
                   กรรมการและเลขานุการ 

                                                                คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการฯ 

 
ภาพที่ ๔๘ ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

ภาพที่ ๔๙ ตัวอย่างผลการประเมินที่ปรับแก้ไข 



๕๙ 

  ๓. หน่วยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการประสานประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพ่ือเชิญประชุมครั้งที่ ๒  เมื่อได้วันประชุมจะ
ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมเสนอกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงนามหนังสือเชิญประชุมและตรวจสอบระเบียบวาระการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่......... 
ภาพที่ ๕๐ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

 
  ปัญหา   ร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
การเลื่อนเงินเดือนที่คณะกำหนด  คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึงมอบให้คณะนำผลการประเมินกลับไป
ทบทวนอีกครั้ง หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้วยเหตุเกิดจากการปรับวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ  ๔  
ควรชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนในเอกสารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 แนวทางการแก้ปัญหา คณะกรรมการประเมินผลฯของแต่ละหน่วยงาน ควรตรวจสอบ
ผลการประเมินฯ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องมหาชนก ชั้น ๕  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

****************************** 
 
ระเบียบวาระที ่ ๑   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   
ระเบียบวาระที ่ ๒  รับรองรายงานการประชุม   
     ๒.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยั 
                                ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  วันศุกรท์ี่  ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                         ๓.๑ คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหนว่ยงาน 
 
ระเบียบวาระที ่ ๔  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา  
                         ๕.๑ พิจารณาผลการประเมินการปฏบิัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
                         ๕.๒ พิจารณาผลการประเมินการปฏบิัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลยั 
 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
                        ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
                        ไม่มี 
 
 
     

 
     

 
 

 
  



๖๐ 

    ข้อเสนอแนะ  คณะกรรมการประเมินผลฯ เมื่อรวบรวมผลการประเมินของบุคลากร 
ในสังกัดครบถ้วนแล้ว และทำหน้าที่ประเมินโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่บุคลากรในสังกัดแล้ว
ให้คะแนนเป็นไปตามคะแนนที่ได้รับจริง ร้อยละที่ได้เลื่อนจริง หลังจากนั้นให้มีการปรับลดเป็นสัดส่วน
ที่เท่า ๆ กัน 
 
 ขั้นตอนที่  ๘ นำผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่  ๒        
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  หน่วยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑ เพ่ือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในการประชุมครั้งที่  ๒  
โดยดำเนินการดังนี้ 
  ๑. หน่วยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมทั้ง
ระเบียบวาระการประชุมเสนอกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงนามหนังสือ     
เชิญประชุมและตรวจสอบระเบียบวาระการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเชิญประชุม 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๕๑ ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง  เชิญประชุม 
 

                                                           

                                                  บันทึกข้อความ    
สว่นราชการ   หน่วยงานบริหารงานบคุคล  สำนักงานอธิการบด ี โทร. ๖๐๓๐-๖๐๓๔ 
ที ่ อว ๐๖๒๗.๐๒/๐๑/๐๔/ว   วันที่          พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการ 
 
           ด้วย มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการ ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องมหาชนก ชั้น ๕  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้ 
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าประชุมในวัน  เวลา  และสถานที่  ดังกล่าว 
 
 

    (นางนฤชล เรือนงาม) 
                   กรรมการและเลขานุการ 

    คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมนิฯ 

 
 

 
  



๖๑ 

 ๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ครั้งที่....../............ วันที่.........เดือน........ ......พ.ศ.... เสนอกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของขา้ราชการ  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องมหาชนก ชั้น ๕  อาคารเรยีนรวมและอำนวยการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
------------------------------------------ 

 

ผู้เข้าประชุม 
   ๑.  อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์    รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา  ประธานกรรมการ 
                 ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี  อรยิธนะกตวงศ์ รองอธิการบดวีิชาการและวิจยั        กรรมการ  
 ๓.  อาจารย์นพพร        ขุนค้า      ประธานสภาคณาจารย์ฯ          กรรมการ 
 ๔.  นางนฤชล          เรือนงาม     ผู้อำนวยการสำนกังานอธิการบด ี    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.  นางสาวรุ่งรัศมี       มั่นคง      หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
                       
ผู้ไม่มาประชมุ 
 ไม่มี                      
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ที่ประชุมทราบ 
                       ไมม่ ี
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                          ๓.๑ พจิารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
      กรรมการและเลขานุการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ แจ้งมติที่ประชุมไปยัง
หน่วยงานเพื่อปรับแก้ไขผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วนั้น บัดนี้หน่วยงานได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  
จึงนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อโปรดพิจารณา  
      คณะกรรมการกลั่นกรองฯ  ดำเนินการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการเป็นรายคณะและ
รายบุคคล  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 การพิจารณา 
   ๑.  คณะครุศาสตร์  
      ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์  เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                
                                     ที่ประชุม  เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ 
     ๒. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    
      ที่ประชุม  เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 
 

 

ภาพที่ ๕๒ ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 



๖๒ 

 ปัญหา   ในการปรับแก้ไขผลการประเมินปฏิบัติราชการของบางหน่วยงานนั้น เนื่องจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ๗๐ คะแนน ไม่สอดคล้องกับคะแนนสมรรถนะ ๓๐ คะแนน เช่น ผลสัมฤทธิ์ได้ ๕๐ 
คะแนน คะแนนสมรรถนะได้ ๓๐ คะแนนเต็ม 
   แนวทางการแก้ปัญหา คณะกรรมการประเมินผลฯของแต่ละหน่วยงาน ต้อง
ประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการจากเอกสารหลักฐาน ที่แนบกับแบบประเมินผลสัมฤทธิ์และ
สมรรถนะ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
    ข้อเสนอแนะ  ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของแต่ละ
หน่วยงานเป็นเบื้องต้น และแจ้งไปยังหน่วยงานให้ปรับแก้ไขก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ 
 
 ขั้นตอนที่ ๙ คณะกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมินต่ออธิการบดี ภายในวันที่ 
๒๐ พ.ค. (รอบท่ี ๑) และวันที่ ๒๐ พ.ย. (รอบท่ี ๒) 
  เมื่อประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วเสร็จ 
หน่วยงานบริหารงานบุคคลจะดำเนินการจัดทำ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
และเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และกำหนดวันส่งกลับมายังหน่วยงาน
บริหารงานบุคคล ให้ดำเนินการดังนี้ 
 ๑. งานเลขานุการเสนอบันทึกข้อความ ถึง อธิการบดี  เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ  โดยแนบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ส่งภายในวันที่  ๒๐ พ.ค. พ.ศ
... เลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ เม.ย. และภายในวันที่  ๒๐ พ.ย. พ.ศ. ... เพ่ือเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ ต.ค. พ.ศ....) 

  

ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  ถึง อธิการบดี 

 

ภาพที่ ๕๓ ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ   
 
 
 



๖๓ 

 ๒. อธิการบดีเกษียณในบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุม มอบหน่วยงานบริหารงาน
บุคคลดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไปหน่วยงานบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดทำคำสั่ง
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และเสนออธิการบดีลงนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำสั่งมหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

ที่             /๒๕๖๓ 
เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

----------------------------------- 
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗  กฎ  ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘   
กฎ  ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.อ.  
วา่ด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.อ. 
วา่ด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการ
เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 
๐๕๐๙(๒)/ว ๒  ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เร่ือง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ
ตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน และข้อ ๗/๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ 

 

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
             

                      สั่ง ณ วันที ่            พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา)  
                    อธิการบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ   วันที่            พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ภาพที่ ๕๔ ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 



๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ปัญหา  ไม่มี 
 
 ขั้นตอนที่ ๑๐ หน่วยงานบริหารงานบุคคลดำเนินการเสนอลงนามคำสั่งเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเสนออธิการบดีลงนาม  
  หน่วยงานบริหารงานบุคคลดำเนินการเสนอลงนามคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยออกคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มิ.ย. (รอบที่ ๑) และวันที่ ๑ ธ.ค.  
(รอบที่ ๒) โดยดำเนินการดังนี้ 
  ๑. ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย และ
เสนออธิการบดีลงนามในคำสั่ง โดยออกคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มิ.ย. (รอบที่ ๑) และวันที่ ๑ 
ธ.ค. (รอบที่ ๒) 

 
คำสั่งมหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

ที่             /๒๕๖๓ 
เรื่อง  เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที ่๑ 

----------------------------------- 
             เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ 
             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๔ (๑) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ เรื่อง  เกณฑ์การพิจาณราเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ประกอบกับมติคณะกรรมการกลั ่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ วันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงให้เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยรายละเอียดของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดังบัญชีหมายเลข ๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ดังบัญชีหมายเลข ๒ 
 

                ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   เป็นต้นไป 
 

                       สั่ง  ณ   วันที่            พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภูผ่ะกา)  
                           อธกิารบด ี

 
 

 
  

ภาพที่ ๕๕ ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนพนักงานมหาวิทยาลัย 



๖๕ 

 
 
 
 ๒. จัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมแนบท้าย
คำสั่ง จำนวน  ๑  ฉบับ และจัดทำคำสั่งค่าตอบแทนพิเศษกรณีได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงพร้อมแนบ
ท้ายคำสั่ง จำนวน  ๑  ฉบับ เสนออธิการบดีลงนามคำสั่ง 
 

 
 

ภาพที่  ๕๗ ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ภาพที ่๕๖ ตัวอย่างเสนอลงนามคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
 
 
 



๖๖ 

 

 
 

 
 
ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีเต็มขั้น 

 
 

ภาพที่  ๕๙ ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณเีต็มขั้น 
   

ภาพที่ ๕๘ ตัวอย่างคำสั่งเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 
 
 
 



๖๗ 

  ๓. กรณีการเลื่อนเงินเดือนของอธิการบดี  อธิการบดีเสนอท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของอธิการบดี รอบ ๑         
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑  เมษายน พ.ศ. .... และ รอบ ๒ เพ่ือเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ...   
เมื่อได้ผลการประเมินปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของอธิการบดีแล้ว หน่วยงานบริหารงานบุคคล
ดำเนินการออกคำสั่ งเลื่อนเงินเดือนของอธิการบดี เสนอท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทรล์งนามคำสั่ง พร้อมแนบท้ายคำสั่ง 

 

 
  
 
 
 
 

                                                           

                                              บันทึกข้อความ 

       ส่วนราชการ   หน่วยงานบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  โทร. ๖๐๓๐-๖๐๓๔  
       ที ่ อว ๐๖๒๗.๐๒/๐๑/๐๔/                               วันท่ี   ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
       เร่ือง   เสนอลงนาม 

     กราบเรียน  นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครนิทร์  
 

  ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ ๑ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ผลงานระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้จัดทำคำสั่ง
เลื่อนเงินเดือนให้กับอธิการบดี  ดังปรากฎตามคำสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง รายช่ือ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – 
๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓) (เพิ่มเติม)  ที่แนบมาพร้อมนี ้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งและประกาศมหาวิทยาลัย 

 
    (นางนฤชล  เรือนงาม) 

   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี      
 

 
 

ภาพที่ ๖๐ ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอท่านนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
 
 
 



๖๘ 

    ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา  ๑๐  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  “การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีอำนาจ        
สั่งเลื่อน” ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทร์  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗/๑ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้ประเมิน    
(๑) ให้นายกสภามหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี  โดยให้ดำเนินการประเมิน
ภายหลังวันที่  ๑  มิถุนายน  และ ๑ ธันวาคม แล้วแต่กรณี และมิให้นำความในข้อ  ๕  มาใช้บังคับ
การประเมินดังกล่าว 
 

คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (อธิการบดี) ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม 
 

 
 

ภาพที่  ๖๑ ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (อธิการบดี) 
 



๖๙ 

 
 

ภาพที่  ๖๒ ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (อธิการบดี) 
 

 ๔. หน่วยงานบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ  เรื่อง แจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือน  ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน พ.ศ. ....) และครั้งที่ ๒  (๑ ตุลาคม พ.ศ. ...) ลงนามโดยหัวหน้า
หน่วยงานบริหารงานบุคคล เพ่ือแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้
ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินและเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้ส่งเอกสาร
กลับคืนมายังหน่วยงานบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ........เดือน...........พ.ศ..... เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐานต่อไป อีกทั้งเพ่ือให้ผู้รับการประเมินทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของตนในช่วง
ระยะเวลาการประเมินนั้น  และเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ประเมินมีโอกาสให้คำปรึกษาแนะนำ  
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน  ก่อนเข้าสู่รอบการ
ประเมินต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   หน่วยงานบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  โทร. ๖๐๓๐-๖๐๓๔ 
ที่  อว ๐๖๒๗.๐๒/๐๑/๐๔/ว                         วันที่           มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
เร่ือง  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน  ครั้งที่  ๑  (๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

          ตามที่  มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓  เพื่อเลื่อน
เงินเดือน  ณ  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น 
          บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบั ติราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่ งเอกสารผลการเลื่ อน เงิน เดือนมายังคณะ 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ท่านได้โปรดแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดได้รับทราบ  และลงลายมือชื่อรับทราบผลการเลื่อนเงินเดือน 
ดังเอกสารแนบ ๑  เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาส่งเอกสารกลับคืนมายังหน่วยงานบริหารงานบุคคล ภายในวันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

      (นางสาวรุ่งรัศมี  ม่ันคง) 

หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล 

 
 

 

 

ภาพที่ ๖๓ ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน 
 
 
 



๗๐ 

 
 ๕. หน่วยงานบริหารงานบุคคลดำเนินการเสนออธิการบดีลงนาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ  
“ดีเด่น”  และ “ดีมาก”  เป็นการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยผู้มีผล
การปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมากให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส
ของการประเมินอีกด้วย และหน่วยงานบริหารงานบุคคลจะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ           
ไปยังทุกหน่วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง รายชื่อผู้มีผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ  “ดีเด่น”  และ “ดมีาก”   
 

 
ภาพที่  ๖๔ ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 

 
 

 
 

ภาพที่  ๖๕ ตัวอย่างแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



๗๑ 

 ปัญหา   
  ๑. หลักฐานในการเซ็นรับแบบแจ้งผลการประเมินปฏิบัติราชการคณะส่งกลับคืนมายัง
หน่วยงานบริหารงานบุคคลล่าช้า 
  ๒. ข้าราชการบางรายยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมเรื่องผลการประเมินปฏิบัติราชการ   
ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์และร้องต่อศาลปกครอง 
 แนวทางการแก้ปญัหา   
 ๑. เมื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยลงนามรับทราบแบบแจ้งผลการประเมิน
ปฏิบัติราชการครบทุกท่านแล้วให้ส่งกลับคืนมายังหน่วยงานบริหารงานบุคคลโดยเร็วเพ่ือเก็บเป็น
หลักฐานต่อไป 
  ๒. หน่วยงานควรชี้แจงเรื่องผลการประเมินปฏิบัติราชการต่อคณาจารย์ที่มีข้อทักท้วง 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ จะช่วยลดปัญหาการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์และศาล
ปกครอง 
     ข้อเสนอแนะ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการควรพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน   
ที่ใช้ประกอบกับแบบประเมินฯ รวมทั้งสมรรถนะ และข้อมูลการประกอบการลา เพ่ือให้ผลการ
ประเมนิมคีวาม  เป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

บรรณานุกรม 
 
 

 สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  สำนักงาน ก.พ. (๒๕๕๒) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน                                 
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

ประวตัิผู้เขียน 
 

 
 

ชื่อ – สกุล       นางสาวรุ่งรัศมี  มั่นคง 
  
วัน เดือน ปี เกิด ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๑๙  อาย ุ ๔๓  ปี   
 
ประวัติการศึกษา 
 -  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การจัดการทั่วไป)  สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 
   -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
ประวัติการทำงาน 
  -   เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๔๒  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   
   งานการเจ้าหน้าที ่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
  - วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๒ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร หน่วยงาน  
   บริหารงานบุคคล  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
 - วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ถึง ๑ กันยายน  ๒๕๖๒ พนักงานราชการ ตำแหน่งบคุลากร   
   หน่วยงานบริหารงานบุคคล  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
  - วันที่ ๒  กันยายน ๒๕๖๒ ถึง ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร  
   หน่วยงานบริหารงานบุคคล  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
  -  หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
ประสบการณ์การทำงาน 



๗๔ 

  -  เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)  
 -  เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  
  -  เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินระหว่างสัญญาจ้างเพ่ือต่อสัญญาจ้าง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานอธิการบดี  
 -  เป็นเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ   
 -  เป็นกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยจาก 
    ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน   
 -  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักของทาง
ราชการ 
   -  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พัก  
   -  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการปรับแก้ไขแบบประเมินผล 
 การปฏิบัติราชการ 
 -  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย   
 -  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
   -  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ   
   -  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการทุนการศึกษา  
 -  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  
 -  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลการเปรียบเทียบผลการสอบ
ข้อเท็จจริงและผลการสอบสวน  
   -  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา  
  -   เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลัง 
 - เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดทำกรอบ
อัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน 
 -   เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลัง 
 -   เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 
 
 



๗๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 





 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

 
ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน 

ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 
(๑) x (๒) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.งานผลิต
บัณฑิต 
    (ต่อ) 

 (๙) ส่งผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามก าหนดเวลา คดิ ๑ 
ภาระงาน/รายวิชา/ห้องเรียน 
(๑๐) เป็นที่ปรึกษาปญัหาพิเศษ/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ท่ี นศ.สอบผ่านเรียบร้อย คดิ ๓ ภาระงาน/เรื่อง  
(๑๑) เป็นกรรมการสอบปญัหาพิเศษ/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/การคน้คว้า
อิสระ คิด ๑ ภาระงาน/ครั้ง/เรื่อง (ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒ ครั้ง/เรือ่ง) 

(๑๒) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเรยีน ท่ีปรากฏหลักฐาน 
การปฏิบัตหิน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา  
- จ านวน นศ. ๑-๑๐ คน คดิ ๐.๕ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- จ านวน นศ. ๑๑-๒๐ คน คิด ๑ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- จ านวน นศ. ๒๑-๓๐ คน คิด ๑.๕ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- จ านวน นศ. ๓๑-๔๐ คน คิด ๒ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- จ านวน นศ. มากกว่า ๔๐ คน คดิ ๒.๕ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
(๑๓) นิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ ์๑ ภาระงาน/ครั้ง/ภาคการศึกษา 
(๑๔) นิเทศสหกิจศึกษา ๓ ภาระงาน/หน่วยงาน/ภาคการศึกษา  
(๑๕) การเข้าประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ ในศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง/
รับผิดชอบ โดยสรุปผลที่ได้รับจากการประชุม/อบรม/สัมมนา และการ
น าไปใช้ประโยชน์ ๑ ภาระงาน/ครั้ง 
(๑๖) การเข้าอบรมด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าผลมา
พัฒนาการเรียนการสอนเป็นรูปธรรม ๒ ภาระงาน/ครั้ง 
(๑๗) มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ๓ ภาระงาน/ครั้ง  

    

๑.๒ ภาระงานพัฒนา นศ. ๑ ๒-๓ ๔-๕ ๖-๗ ≥๘   ๐.๑๐  
(๑) เป็นที่ปรึกษาชมรม/โครงการ/โครงงานท่ีไม่ซ้ ากบัข้อ ๑.๑(๑๐)/
กิจกรรมนักศึกษา/ที่ปรึกษาทุน กยศ. คิดเป็น ๒ ภาระงาน/กิจกรรม/
ภาคการศึกษา 
(ชมรม หมายถึง ชมรมที่จัดตั้งตามกระบวนการทีก่องพัฒนานักศึกษาก าหนด) 
(๒) เป็นอาจารย์ประจ าหอพักนักศึกษา คิดเป็น ๔ ภาระงาน/ภาค กศ. 
(๓) เป็นกรรมการฝึกซ้อมบณัฑิต/น าบัณฑิตเข้าพิธี คิดเป็น ๑ ภาระ
งาน/วันที่ปฏิบัต ิ
(๔) เป็นที่ปรึกษาโครงการ/โครงงานท่ีอาจซ้ ากับข้อ ๑.๑(๑๐)กไ็ด้ /
กิจกรรมนักศึกษาที่นักศึกษาไดร้ับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
ในระดับชาต ิ
 - ที่ปรึกษาหลัก คิดเป็น ๕ ภาระงาน/ผลงาน ๑ช้ิน/ภาคการศึกษา 
 - ที่ปรึกษารอง คิดเป็น ๓ ภาระงาน/ผลงาน ๑ช้ิน/ภาคการศึกษา 
(๕) เป็นที่ปรึกษาโครงการ/โครงงานท่ีอาจซ้ ากับข้อ ๑.๑(๑๐)กไ็ด้ /
กิจกรรมนักศึกษาที่นักศึกษาไดร้ับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
ในระดับนานาชาติ   
 - ที่ปรึกษาหลัก คิดเป็น ๗ ภาระงาน/ผลงาน ๑ช้ิน/ภาคการศึกษา 
 - ที่ปรึกษารอง คิดเป็น ๕ ภาระงาน/ผลงาน ๑ ช้ิน/ภาคการศึกษา 
(๖) เป็นกรรมการงานกิจการนักศกึษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะ คดิเป็น ๑.๕ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 

 

-๒- 



 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

 
ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน 

ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

 (๑) x (๒) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.งานผลิต
บัณฑิต 
    (ต่อ) 
 

 (๗) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ  
    (๗.๑) ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
(คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโน-
โลยีสารสนเทศ) 
   (๗.๒) ด้านการกีฬา/การส่งเสรมิสุขภาพ 
   (๗.๓) ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
   (๗.๔) ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรม 
   (๗.๕) ด้านการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
 - เป็นผู้รับผดิชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิดเป็น ๔ 
ภาระงาน/โครงการ/ภาคการศึกษา    
- เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการ/เลขานุการ คิดเป็น ๓ ภาระ
งาน/โครงการ/ภาคการศึกษา 
- เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิดเป็น ๒ ภาระงาน/โครงการ/ภาค
การศึกษา 
(๘) เป็นวิทยากรในโครงการ/กจิกรรมพัฒนานักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลยั คิดเป็น ๑ ภาระงาน/ช่ัวโมง (เศษชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชัว่โมง) 

    

๒.งานวิจัย/
งานสร้าง-
สรรค์/
ผลงาน
วิชาการอื่น 

๒.๑ ภาระงานผลงานทาง
วิชาการ (วิจัย/เอกสาร/ต ารา/
หนังสือ/งานสร้างสรรค์/ผลงานอื่น) 

≤
๑๖ 

๑๗
-
๒๐ 

๒๑
-
๒๔ 

๒๕
-
๒๘ 

≥
๒๙ 

  ๐.๒๐  

(๑) งานวิจัยในช้ันเรียน ที่มีรายงานวิจัยตามโครงสร้างเอกสารงานวิจัย
ในช้ันเรียน คิดเป็น ๕ ภาระงาน/เรื่อง/ภาคการศึกษา (น ามาคิดภาระงาน
ได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา) 
(๒) อยู่ระหว่างการท างานวิจยัหรอือยู่ระหว่างการท าชุดโครงการวิจยั
ย่อย/งานสร้างสรรค/์ผลงานวิชาการอื่น ที่ไม่ใช่งานวิจัยในช้ันเรียน หรือ
งานวิจัยเอกสาร หรืองานดังกล่าวที่แล้วเสร็จ คิดเป็น ๕ ภาระงาน/เรื่อง 
(น ามาคิดภาระงานในรอบประเมินติดต่อกันภายในตามกรอบระยะเวลาแผน
งานวิจัย และต้องแสดงความก้าวหน้าของงาน  กรณีขยายระยะเวลาการท าวิจยั  
ให้น ามาคิดภาระงานในชว่งระยะเวลาการขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๑ ครั้ง ) 
(๓) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/ผลงานวิชาการ (งานวิจัย
หนังสือ/ต ารา/ผลงานสร้างสรรค์/ผลงานทางวิชาการอื่น) ฉบับสมบรูณ์
ที่มีคุณลักษณะตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด แต่ยังไมไ่ด้ใช้ประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น ๘ ภาระงาน/ช้ิน  
(น ามาคิดภาระงานได้ ๑ ครั้ง)  
(๔) เอกสารค าสอน/ผลงานวิชาการ (งานวิจยั หนังสือ ต ารา ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการอื่น) ที่ใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ คิดเป็น ๑๑ ภาระงาน/ชิน้ (น ามาคิดภาระงานได้ ๑ ครั้ง) 
 (๕) งานปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/บทเรยีน 
อิเล็กทรอนิกส/์ผลงานทางวิชาการ (หนังสือ ต ารา ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน
ทางวิชาการอื่น) ทีม่ีการปรับปรุงมากกว่า ๑/๓ ของเอกสารที่ปรับปรุงครั้ง
สุดท้าย โดยแสดงตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุง พร้อมเอกสาร คดิ
เป็น ๕ ภาระงาน/ชิ้น (เอกสารที่ปรบัปรุง ๑ ครั้ง น ามาคิดภาระงานได้ ๑ ครั้ง) 
 

    

-๓- 



 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

 
ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน 

ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

 (๑) x (๒) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.งานวิจัย/
งานสร้าง -
สรรค์/ 
ผลงาน
วิชาการอื่น 
    (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) ผู้บริหารแผนการวิจัยของชุดโครงการวิจัย คิดเป็น ๑๑ ภาระงาน/
ชุดโครงการ (น ามาคิดภาระงานเม่ือโครงการวิจัยทั้งชุดโครงการแล้วเสร็จ) 
(๗) ภาระงานด้านงานวิจัยคดิภาระงานจากแหล่งทุนและการมสี่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการ 
      (๗.๑) งานวิจัยสถาบัน 
 

ประเภททุน % การมีส่วนร่วม ภาระงาน 
ทุนมหาวิทยาลัย 

 
๖๐-๑๐๐ ๕ 
๔๐-๕๙ ๔ 
๒๐-๓๙ ๒ 
๑๑-๑๙ ๑ 
๑-๑๐ ๐.๕ 

งบประมาณแผ่นดิน ๖๐-๑๐๐ ๗ 
๔๐-๕๙ ๕ 
๒๐-๓๙ ๓ 
๑๑-๑๙ ๒ 
๑-๑๐ ๑ 

ทุนจากองค์กร
ภายนอก/ 

ทุนส่วนบุคคล 

๖๐-๑๐๐ ๙ 
๔๐-๕๙ ๗ 
๒๐-๓๙ ๔ 
๑๑-๑๙ ๓ 
๑-๑๐ ๒ 

 

หมายเหต ุ
- กรณีทุนวิจยั ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเพิ่มอีก ๑ ภาระงาน  
  รวมภาระงานที่เพิ่ม/โครงการ รวมแลว้ไม่เกิน ๕ ภาระงาน 
- กรณีทุนวิจยั มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเพิ่มอีก ๒ ภาระงาน/ทุนวิจัยหนึ่ง
ล้านบาทที่เพิ่มขึ้น รวมภาระงานที่เพิ่ม/โครงการ รวมแล้วไม่เกิน ๑๐ ภาระงาน 
      (๗.๒) งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู ้
 

ประเภททุน % การมีส่วนร่วม ภาระงาน 
ทุนมหาวิทยาลัย 

 
๖๐-๑๐๐ ๙ 
๔๐-๕๙ ๗ 
๒๐-๓๙ ๔ 
๑๑-๑๙ ๓ 
๑-๑๐ ๒ 

งบประมาณแผ่นดิน ๖๐-๑๐๐ ๑๑ 
๔๐-๕๙ ๘ 
๒๐-๓๙ ๕ 
๑๑-๑๙ ๔ 
๑-๑๐ ๓ 

 

    

 

-๔- 



 

กิจกรรม/
โครงการ/งาน 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน ระดับค่าเป้าหมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนนท่ี
ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนกั 

 (๑) x (๒) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.งานวิจัย/
งานสร้าง -
สรรค์/ 
ผลงาน
วิชาการอื่น 
    (ต่อ) 

 
 
 

(๗.๒) งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู ้(ต่อ) 
 

ประเภททุน % การมีส่วนร่วม ภาระงาน 
ทุนจากองค์กร

ภายนอก/ 
ทุนส่วนบุคคล 

๖๐-๑๐๐ ๑๕ 
๔๐-๕๙           ๑๑ 
๒๐-๓๙ ๗ 
๑๑-๑๙ ๕ 
๑-๑๐ ๔ 

 

หมายเหต ุ
- กรณีทุนวิจยั ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเพิ่มอีก ๑ ภาระงาน  
  รวมภาระงานที่เพิ่ม/โครงการ รวมแลว้ไม่เกิน ๕ ภาระงาน 
- กรณีทุนวิจยั มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเพิ่มอีก ๒ ภาระงาน/ทุนวิจัยหนึ่ง
ล้านบาทที่เพิ่มขึ้น รวมภาระงานที่เพิ่มไม่เกิน ๑๐ ภาระงาน 
 

(๘) ภาระงานการเผยแพร่ (ทั้งผลงานเดิม และผลงานใหม่) 
ลักษณะการเผยแพร ่ ภาระงาน 

(๘.๑) น าเสนอด้วยวาจาในการประชุมวชิาการระดับชาติ ๖ 
(๘.๒) น าเสนอด้วยโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ๓ 
(๘.๓) น าเสนอด้วยวาจาในการประชุมนานาชาต ิ ๑๐ 
(๘.๔) น าเสนอโปสเตอร์ในการประชุมนานาชาต ิ ๕ 
(๘.๕) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI หรือ
ที่ สกอ.ยอมรับ 

๑๐ 

(๘.๖) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 
SJR : www.scimagoir.com) ที่อยู่ในควอไทล์ที่ ๓ หรอื ๔ ปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที ่สกอ.ยอมรับ 

๑๕ 

(๘.๗) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 
SJR : www.scimagoir.com) ที่อยู่ในควอไทล์ที่ ๑ หรอื ๒ ปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติในฐานขอ้มูล ISI 

๒๐ 

(๘.๘) การน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ 
ที่น าเสนอในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก (๘.๑) - (๘.๗) ที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

๓ 

 

(๙) ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ด้รับการการจดอนุสิทธิบตัร/ลิขสทิธ์ิ
ผลงานวิชาการ คิดเป็น ๑๕ ภาระงาน/ชิน้  
(น ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา) 
(๑๐) ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ท่ีได้รับการการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ 
คิดเป็น ๒๕ ภาระงาน/ชิ้น  
(น ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา) 
(๑๑) ผลงานวิจัย /ผลงานทางวิชาการ/ผลงานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั โดยมหีลักฐานเชิงประจักษ ์คิดเป็น ๑๒ 
ภาระงาน/ช้ิน   
(น ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา) 
 
 
 
 
 

    

-๕- 



 

กิจกรรม/
โครงการ/งาน 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน ระดับค่าเป้าหมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนนท่ี
ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนกั 

 (๑) x (๒) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.งานวิจัย/
งานสร้าง -
สรรค์/ 
ผลงาน
วิชาการอื่น 
    (ต่อ) 
 
 

๒.๒ จ านวนผลงานทางวชิา -
การ(งานวิจัย ต ารา/หนังสือ/งาน
สร้างสรรค์/ผลงานอื่น) ที่เผยแพร่ 
(ชิ้น/ปี) 

       ๐.๐๕  

เฉพาะ รองศาสตราจารย์ - - ๑ ๒ ≥๓ 
เฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - ๑ ≥๒ 
เฉพาะ อาจารย์ - - - ๑ ≥๒ 

๓. งาน
บริการ
วิชาการ 

การบริการวิชาการ 
(ท่ีไม่ใช่การบริการแก่ นศ.) 

≤
๑๐ 

๑๑ 
- 

๒๒ 

๒๓ 
- 

๓๔ 

๓๕ 
- 

๔๖ 

≥
๔๗ 

(รวมงาน
ที่ ๓ – ๕)  ๐.๓๐ 

(ถัว
เฉลี่ย
งานที่ 
๓ – ๕) 

 

(๑) เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย คิดเปน็ ๑ 
ภาระงาน/ช่ัวโมง (เศษชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง) 
(๒) เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คิดเป็น 
๑.๕ ภาระงาน/ช่ัวโมง (เศษชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง) 
(๓) เป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ปรากฏการเข้าประชุมหรือมีผลงานเชิง
ประจักษ์ คิด ๕ ภาระงาน/เรื่อง 
(๔) เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางานวิชาการวิชาชีพ/ผู้ตรวจประเมินผล
งานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย/ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั/ ให้บริการหน่วยงาน
ภายนอกในการเก็บและวิเคราะหข์้อมูล/เป็นผู้ประเมินผลงานนวัตกรรม
คิดเป็น ๕ ภาระงาน/ค าสั่ง หรือ ๕ ภาระงาน/ชิ้นงาน (แล้วแตก่รณี) 
(๕) เป็นผู้ทรงคณุวุฒิในการอ่านบทความทางวิชาการ(Reviewer) เพื่อ
ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ให้บริการหน่วยงานภายนอกในการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูภายนอก คิดเป็น ๓ ภาระงาน/เรื่อง 
(๖) เป็นผู้ทรงคณุวุฒิในการอ่านบทความทางวิชาการ (Reviewer) เพื่อ
ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ คิด ๕ ภาระงาน/เรื่อง 
(๗) โครงการบริการวิชาการภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลยั ที่มีผู้เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ท่ีมีผลการประเมิน
ความรู้ความพึงพอใจ การน าไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ ใน ๕ 
ระดับ คิดภาระงาน ดังนี ้
  (๗.๑) โครงการบริการวิชาการทัว่ไป 
   - เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๔ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
   - เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการ/เลขานุการ คิด ๓ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
   - เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๒ ภาระงาน/โครงการ/ภาค
การศึกษา   
  (๗.๒) โครงการบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย  
   - เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๗ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา       
 

 

-๖- 



 

กิจกรรม/
โครงการ/งาน 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนนที่
ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 
 (๑) x (๒) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. งาน
บริการ
วิชาการ         
   (ต่อ) 

- เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการ/เลขานุการ คิด ๕ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
- เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๓ ภาระงาน/โครงการ/ภาคการศึกษา   
  (๗.๓) โครงการบริการวิชาการทีม่ีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
และงานวิจัย  
- เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๑๐ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
- เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการ/เลขานุการ คิด ๘ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
- เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๖ ภาระงาน/โครงการ/ภาคการศึกษา    
(๗.๔) โครงการ-กิจกรรมของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู และโครงการ-
กิจกรรมของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  
   - เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๕ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
   - เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการ/เลขานุการ คิด ๓ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
   - เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๑.๕ ภาระงาน/โครงการ/ภาค
การศึกษา   
หมายเหตุ กรณีเป็นโครงการ-กิจกรรมบริการวิชาการที่บริการทั้งบุคคลภายนอก
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ในโครงการ-กิจกรรมเดียวกนั ที่
มีจ านวนผู้เข้ารว่มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ให้น าไปคิดภาระ
งานได้ทั้งงานพัฒนานักศึกษา และงานบริการวิชาการ 

  ๐.๓๐ 
(ถัว
เฉลี่ย
งานที่ 
๓ – ๕) 

 

๔. งาน
ทะน-ุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 

การทะน-ุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
(๑) เป็นที่ปรึกษา/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีปรากฏผลงานการ
เข้าประชุม คดิเป็น ๕ ภาระงาน/เรื่อง 
(๒) โครงการ/กิจกรรมทะนุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีผูเ้ข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย และมผีลการประเมนิ
ความรู้ ความพึงพอใจ การน าไปใช้ประโยชน์ เฉลีย่ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑  
ใน ๕ ระดับ คิดภาระงาน ดังนี ้
- เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๔ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา 
- เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการเลขานุการ คิด ๓ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา 
- เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๒ ภาระงาน/โครงการ/ภาคการศึกษา 
(๓) จัดโครงการกิจกรรมภายนอกที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ที่มผีู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เป้าหมาย และมผีลการประเมิน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ ใน ๕ ระดับ คิด
ภาระงาน ดังนี ้
- เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๕ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา 
- เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการเลขานุการ คิด ๔ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา 
- เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๓ ภาระงาน/โครงการ/ภาคการศึกษา 
 

 

 

 

-๗- 



 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

 (๑) x (๒) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. การเป็นกรรมการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหาร และภาระงานอื่นตาม 
ข้อตกลงกับผู้บังคบับัญชา (กรรมการ/โครงการ/ งานท่ีท าข้อตกลง-ไดร้ับมอบหมาย) 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการตามกฎหมายก าหนด ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
กรรมการสภาวิชาการ  กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย กรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ กรรมการประจ าคณะ/หน่วยงานระดับคณะ เป็นต้น คิดเป็น ๕ ภาระ
งาน/ภาคการศึกษา 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการเฉพาะกจิเพื่อการบริหารกิจการของมหาวทิยาลัยที่สภา
มหาวิทยาลยั/มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ได้แก่ กรรมการประกันคณุภาพภายใน กรรมการ
วางระบบการควบคมุภายใน กรรมการตรวจสอบภายใน เป็นต้น คดิเป็น ๓ ภาระงาน/
ภาคการศึกษา 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการเฉพาะกจิเพื่อการบริหารกิจการของคณะ/หน่วยงานระดับ
คณะ ท่ีคณบด/ีผู้อ านวยการ แต่งตั้ง คิดเป็น ๒ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- ด ารงต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ / ประธานสาขาวิชา คิดเป็น ๑๒ 
ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- ด ารงต าแหน่งเลขานุการสาขาวิชา คิดเป็น ๖ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ คิดเป็น ๘ ภาระงาน 
- เป็นอนุกรรมการประเมินการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น ๓  
ภาระงาน/ครั้ง 
- เป็นที่ปรึกษาการท าเอกสารผลงานทางวิชาการ คิดเป็น ๕ ภาระงาน/เรื่อง 
- ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษา คดิเป็น ๓ ภาระงาน/วัน 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ท่ีมิใช่กรรมการ) หรือผู้ปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
๐.๕ ภาระงาน/งาน 

  ๐.๓๐ 
(ถัว
เฉลี่ย
งานที่ 
๓ – ๕) 

 

 
รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
 

    
 

 

             
            
            
            
            
      

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
(ลงนามเมื่อจัดท าข้อตกลง)  
 

ลายมือชื่อ .................................................(ผู้รับการประเมิน)   ลายมือชื่อ ................................................(ผู้ประเมิน)  
            (............................................................)                           (............................................................) 
                       ........../............/............       ........../............/............   

-๘- 



 

 
สรุปผลการการประเมิน 
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน
ประเมิน 

ระดับผลการประเมิน 

การปฏิบัติราชการ 

องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๗๐         ดีเด่น           ดีมาก 

      ดี                พอใช้ 
      ต้องปรับปรุง  

องค์ประกอบที่ ๒ สมรรถนะการปฏิบัติราชการ ๓๐  

รวม ๑๐๐  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

            
            
            
           
 
 
 
 
 
            
            
                         

            
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)  
๑) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................. ..........................................................  
....................................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................  
............................................................................................................................. ..........................................................  
........................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ................................................................................  
๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมและพัฒนา
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................................................ .........................
…… ............................................................................................................................. ........... ....................................... 
 
.............................................................................. ................................................................................................  
............  

ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ...... 
รอบการประเมินครั้งที่............เรียบร้อยแล้ว   จึงลงลายมือชื่อเมื่อสิ้นรอบการประเมินไว้เป็นหลักฐาน  
    ทั้งนี้ คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงนี้มิใช่ร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน แต่เป็นข้อมูล
เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
 

ลายมือชื่อ ..........................................(ผู้รับทราบผลการประเมิน) ลายมือชื่อ ............................................(ผู้ประเมิน)  
            (............................................................)                              (............................................................) 
                       ........../............/............                      ........../............/............   
 

-๙- 



แบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการของผู้สอนที่ไม่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

 

รอบการประเมิน  ครั้งที่ ๑  ครั้งที ่๒  
ชื่อผู้รับการประเมิน.....................................................................ต าแหน่ง..........................................   
สังกัด..........................................................................................................  
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน.........................................ต าแหน่ง................................ 
 

 

 

ประเภทงาน งาน ภาระ
งาน 

๑. งานผลติ
บัณฑิต 
๑.๑ งาน
สอน 

๑.๑ ปริมาณงานสอนระดับปริญญาตรี          ภาคปกติ              ภาคพิเศษ      

ก. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

ข. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

ค. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

ง. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

จ. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

รวมชั่วโมงสอนระดับปริญญาตรี   บรรยาย................คาบ  ปฏิบตัิ...............คาบ  

๑.๒ ปริมาณงานสอนระดับบณัฑติศึกษา           ภาคปกติ             ภาคพิเศษ      

ก. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

ข. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

ค. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

รวมชั่วโมงสอนระดับบณัฑติศึกษา    บรรยาย................คาบ  ปฏิบตัิ...............คาบ  

๑.๓ การส่งเอกสาร  

ก. เอกสาร มคอ.๓ / แผนบริหารการสอน         ตามก าหนด.......รายวิชา        

ข. เอกสาร มคอ.๕ / ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน       ตามก าหนด......รายวิชา        

ค. สื่อการสอน/วิธีการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง.................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

 

ง. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์................................................................................................  

จ. ผลการประเมินผลการเรียน      ตามก าหนด.......รายวิชา        

๑.๔ เปน็อาจารยท์ี่ปรึกษานักศึกษากลุ่ม........................ตามค าสัง่ท่ี..........  

๑.๕ เปน็ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ/วิทยานพินธ์/ค้นคว้าอิสระ และนกัศึกษาสอบผ่านแล้ว......
เรื่อง 

 

๑.๖ เป็นกรรมการสอบปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และนักศึกษาสอบผ่านแล้ว
......เรื่อง 

 

๑.๗ นิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์ ........ครั้ง  

๑.๘ นิเทศสหกิจศึกษา….หน่วยงาน  

๑.๙ เข้าประชุม/อบรม/สัมมนาท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน......ครั้ง 
เรื่อง...................................เมื่อ....................................ตามบันทึก/ค าสั่ง....................... 
เรื่อง...................................เมื่อ....................................ตามบันทึก/ค าสั่ง....................... 
เรื่อง...................................เมื่อ....................................ตามบันทึก/ค าสั่ง....................... 
 

 

๑.๑๐ เข้าอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาการสอนรายวิชา
........................................................... 

 



 

 

 

ประเภทงาน งาน  

๑.๑ งาน
สอน 

๑.๑๑ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน ในรายวิชา
.................................... 

 

๑.๑๑ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  

ก. รายวิชา...................................................... ระดับ...............  

ข. รายวิชา.......................................................ระดับ...............  

ค. รายวิชา........................................................ระดับ...............  

ง. รายวิชา........................................................ระดับ...............  

จ. รายวิชา........................................................ระดับ...............  

ง.เป็นอาจารย์ประจ าหอพัก โดยปฏิบัติงานในวัน.........................................................  

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

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

๑.๒ งาน
พัฒนา
นักศึกษา 

ก. เป็นประธาน/กรรมการ กิจกรรม............................  

ข. เป็นประธาน/กรรมการ กิจกรรม............................  

ค. เป็นประธาน/กรรมการ กิจกรรม................................  

ง. เป็นประธาน/กรรมการ กิจกรรม................................ 
จ. ................................................................... 

 

๒.ผลงาน
ทาง 
วิชาการ 

ก.งานวิจัยในช้ันเรียน วิชา...........................................................................................  

ข.งานวิจัยในช้ันเรียน วิชา...........................................................................................  

ค.ผลงานวิชาการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ........ช้ิน   

  เรื่อง.......................................................ทุน (ใน/นอก).............มสี่วนร่วม..........%.  

  เรื่อง.......................................................ทุน (ใน/นอก).............มสี่วนร่วม..........%.  

ง.เอกสารทางวิชาการตามคณุลักษณะ ก.พ.อ.แต่ยังไม่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง.... ช้ิน  

จ.เอกสารทางวิชาการที่อยู่ระหว่างเสนอขอก าหนดต าแหน่ง.... ช้ิน  

ฉ. งานปรับปรุงเอกสารมากกว่า ๑/๓ ของเอกสารเดิม ..........ชิ้น เรื่อง
.......................................................................................................................................... 

 

ช.การเผยแพร่ผลงาน  

   เรื่อง................................................................เผยแพร่โดย......................................  

..........................................................................จด(ลิขสิทธิ/์/สิทธิบัตร).....................  

   เรื่อง................................................................เผยแพร่โดย......................................  

..........................................................................จด(ลิขสิทธิ/์/สิทธิบัตร).....................  

ซ.....................................................................................................................................  
  
  

๓. งาน 
บริการ 
วิชาการ 

ก. เป็นวิทยากรบรรยาย(ใน/นอก) เรื่อง...........................................................................  

ข. เป็นวิทยากรบรรยาย(ใน/นอก) เรื่อง...........................................................................  

ค.เป็นวิทยากรบรรยาย(ใน/นอก) เรื่อง...........................................................................  

ง.เป็นกรรมการที่ปรึกษา-ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ช่ือคณะกรรมการ...............................  

จ.เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ภายนอก เรื่อง...............................  

ฉ.เป็นผู้ทรงคณุวุฒิในการอ่านบทความทางวิชาการ(Reviewer) เพื่อตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์          
        ในประเทศ       ต่างประเทศ ระบุชื่อสิ่งพิมพ์...........................................     

 

ช. เป็นประธาน/หัวหน้า/กรรมการโครงการบริการวิชาการ ภายใน/ภายนอกเรื่อง
.........................................................ท่ีมีผลการประเมินความรู้ ความพงึพอใจ การน าไปใช้
ประโยชน์ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 

 

       -๑๘ - 



 

หมายเหตุ สามารถเพิม่เตมิพื้นของข้อมูลไดต้ามแตจ่ะเห็นสมควร 
ลงช่ือ.......................................................ผู้รับการประเมิน      ลงช่ือ..........................................ประธานสาขาผูต้รวจสอบ 

  (.......................................................)                       (.......................................................) 
 

ประเภทงาน งาน  

๓. งาน
บริการ 

วิชาการ 
(ต่อ) 

ซ. เป็นประธาน/หัวหน้า/กรรมการโครงการบริการวิชาการ ภายใน/ภายนอกเรื่อง
.........................................................ท่ีมีผลการประเมินความรู้ ความพงึพอใจ การน าไปใช้
ประโยชน์ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 

 

 ฌ. เป็นประธาน/หัวหนา้/กรรมการโครงการบริการวิชาการ ภายใน/ภายนอกเรื่อง
.........................................................ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยและมีผล
การประเมินความรู้ ความพึงพอใจ การน าไปใช้ประโยชน์ เฉลีย่ไมต่่ ากว่า ๓.๕๑ 

 

 ญ. เป็นประธาน/หัวหนา้/กรรมการโครงการบริการวิชาการ ภายใน/ภายนอกเรื่อง
........................................................ที่ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยและมผีล
การประเมินความรู้ ความพึงพอใจ การน าไปใช้ประโยชน์ เฉลีย่ไมต่่ ากว่า ๓.๕๑ 

 

 ฎ. เป็นกรรมการ/เข้าร่วมกิจกรรมของ สพค. เรื่อง........................................................ เมื่อ
..................................................... 

 

 ฏ. เป็นกรรมการ/เข้าร่วมกิจกรรมของ สกพ. เรื่อง........................................................ เมื่อ
..................................................... 

 

๔. งาน
ทะน-ุ 
บ ารุงศิลปะ 

และ
วัฒนธรรม 

ก. เป็นกรรมการที่ปรึกษา-ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ช่ือคณะกรรมการ..............................  

ข. เป็นประธาน/หัวหน้า/กรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักศึกษา
ของคณะ/นักศึกษาในรายวิชาที่สอน  ระบุช่ือกิจกรรม...................................... 
........................................................................... 

 

ค. เป็นประธาน/หัวหน้า/กรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักศึกษา
ของคณะ/นักศึกษาในรายวิชาที่สอน  ระบุช่ือกิจกรรม...................................... 
............................................................................................ 

 

ง. เป็นประธาน/หัวหน้า/กรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักศึกษา
ต่างคณะ/ต่างรายวิชาที่สอน และ นศ.เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ระบุช่ือกิจกรรม
..................................................................................... 

 

จ. .............................................................................................................  

๕. การ
เป็น
กรรมการ
ต่าง ๆ 
เพ่ือ
สนับสนุน
การบริหาร 
ที่ไม่ใช่การ
เป็น
กรรมการ
โดย
ต าแหน่ง 
และภาระ
งานอ่ืน 

ก. ด ารงต าแหน่ง..........................................................................................................  

ข. ด ารงต าแหน่ง..........................................................................................................  

ค. ด ารงต าแหน่ง..........................................................................................................  

ง. ด ารงต าแหน่ง..........................................................................................................  

จ. ด ารงต าแหน่ง..........................................................................................................  

ฉ...ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษา เมื่อ..............................................................................  

ช.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ท่ีมิใช่กรรมการ)....................................................................  

ซ..................................................................................................................................  

  

  

  

  



 
๑. สมรรถนะหลัก 

องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๑.๑ การมุ่ง
ผล สัมฤทธิ์ : 
ความมุ่งม่ัน
จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ให้ดีหรือให้
เกินมาตรฐาน
ที่มีอยู่ 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน     
ระดับที่ ๑ : แสดงควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ใหถู้กต้อง แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ขยันหมั่นเพียร ต้องการ
ปรับปรุงพัฒนางานให้ได้ดีขึ้น 
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสำมำรถท ำงำนได้
ผลงำนดีตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจ
ใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ  
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับปรุงวิธีกำร
ท ำงำนเพื่อให้ได้ผลงำนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน (ดีข้ึน เร็ว
ขึ้น คุณภาพดีขึ้น) มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ผู้รับบริการพึงพอใจ
มากขึ้น เสนอหรือทดลองท างานแบบใหม่ที่จะท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสำมำรถก ำหนด
เป้ำหมำย รวมทั้งพัฒนำงำน เพื่อให้ได้ผลงำนที่โดดเด่น อย่ำง
มีนัยส ำคัญ    
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกล้ำตัดสินใจ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและหน่วยงำนหรือมหำวิทยำลัย ได้
ประโยชน์สูงสุดโดยค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน แม้กำร
ตัดสินใจนั้นจะมีควำมเสี่ยง  

แบบประเมินสมรรถนะในกำรปฏิบัติรำชกำรส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำร 
และพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร ผู้ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร 

สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 
……………………………………………….. 

 

ชื่อผู้รับกำรประเมิน..................................................................ต ำแหน่ง .................สังกัด................................... 
 

ประเมินรอบที่..................... 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ................ 



องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๑.๒ บริกำรที่ด ี
(Service Mind) 
: มีความตั้งใจและ
ความพยายามใน
การให้บริการ  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

 
 

  

ระดับที่ ๑ : ให้บริกำรด้วยควำมเป็นมิตร สุภาพ เต็มใจ  ให้
ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือ
ขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ 
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการบริการที่ต่อเนื่อง
และรวดเร็ว 
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยแก้ปัญหำ
หรือหาแนวทางแก้ไขให้แก่ผู้รับบริกำร   
อย่างรวดเร็ว และน าข้อขัดข้องไปพัฒนาการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้น  
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้บริกำรข้อมูล 
ข่าวสาร ทีเ่ป็นประโยชน์ที่เกินควำมคำดหวัง แม้ต้องใช้
เวลำหรือควำมพยำยำมอย่ำงมำกแม้ผู้รับบริการจะไม่ได้
ถามถึง  
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้ำใจและให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และให้บริกำรที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำรได้   
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ เป็นที่ปรึกษาและ
ให้บริกำรที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่ำงแท้จริงให้แก่
ผู้รับบริกำร   

 

 ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 

ต าแหน่ง........................สังกัด........................................................... 
 



องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๑.๓ กำรสั่งสม
ควำมเชี่ยวชำญ
ในงำนอำชีพ
(Expertise) : 
สนใจใฝ่รู้ สั่งสม 
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง จน
สามารถประยุกต์ 
ใช้ความรู้เชิง
วิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ากับการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน     
ระดับที่ ๑ : แสดงควำมสนใจและติดตำมควำมรู้ใหม่ๆ ในสำขำ
อำชีพหรือที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีควำมรู้ในวิชำกำร 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งแนวโน้มวิทยาการในสำขำอำชีพ
หรือที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสำมำรถน ำควำมรู้ 
วิทยำกำร หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มำปรับใช้กับกำรปฏิบัติหน้ำที ่
สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และศึกษำ พัฒนำตนเอง
ให้มีควำมรู้ และควำมเชี่ยวชำญในงำนและสหวิทยาการทั้งใน
เชิงลึก และเชิงกว้ำงมำกขึ้น อย่ำงต่อเนื่อง  สามารถน าความรู้
เชิงบูรณาการไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือการปฏิบัติ งานใน
อนาคต  
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนกำร
ท ำงำนในมหำวิทยำลัยที่เน้นควำมเชี่ยวชำญในวิทยำกำรด้ำน
ต่ำงๆ สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในองค์กร  

 

 

 ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 

ต าแหน่ง........................สังกัด........................................................... 
 



องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ประเมิน
ตนเอง 

ผล
ประเมิน 

๑.๔ กำรยึดม่ันใน
ควำมถูกต้องชอบ
ธรรม และ
จริยธรรม 
(Integrity) : 
ด ารงตนและ
ประพฤติปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตาม
กฎหมายคุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และ
จรรยาข้าราชการ
เพ่ือรักษาศักดิ์ศรี
แห่งความเป็น
ข้าราชการ  
 
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : มีควำมสุจริตประพฤติชอบ ถูกต้องตาม
กฎหมาย และวินัยข้าราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทัง้แสดง
ความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีสัจจะรักษา
ค าพูด เชื่อถือได้   
ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการ 
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดม่ันใน
หลักกำรจรรยา-บรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ ไม่
เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิดและ
รับผิดชอบ  
เสียสละเพ่ือประโยชน์ทางราชการ  
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยืนหยัดเพื่อ
ควำมถูกต้อง   
กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้
อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และอุทิศตนเพื่อ
ควำมยุติธรรม   
ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้
อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในหน้าที่หรือต่อชีวิต 

 

 

 ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 

ต าแหน่ง........................สังกัด........................................................... 
 



องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๑.๕ กำรท ำงำน
เป็นทีม 
(Teamwork) : 
ตั้งใจที่จะท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เป็น
ส่วนหนึ่งของทีม 
หน่วยงาน หรือ
มหาวิทยาลัย โดย 
ไม่จ าเป็น ต้องเป็น
หัวหน้าทีม 
สามารถสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพ
กับสมาชิกในทีม  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : ท ำหน้ำที่ของตนในทีมให้ส ำเร็จ สนับสนุนการ
ตัดสินใจของทีม ท างานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย รายงาน
ความคืบหน้าของงาน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของทีมให้สมาชิกทราบในทีม  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ใน
กลุ่ม ร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานใน
เชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพ่ือน
ร่วมทีม 
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ รับฟังความเห็นของ
สมาชิกส่งเสริมสัมพันธภาพภำยในทีม และประสำนควำม
ร่วมมือ เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน 
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ สนับสนุน 
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งำนประสบควำมส ำเร็จ แม้
ไม่มีการร้องขอ รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนร่วมทีม ยกย่อง
และให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมทีมอย่างจริงใจ  
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสำมำรถน ำทีม
ให้ปฏิบัติภำรกิจให้ได้ผลส ำเร็จ เสริมสร้างความสามัคคี 
คลี่คลาย ข้อขัดแย้งในทีม ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญ
ก าลังใจของทีม  

ชื่อผู้รับการประเมิน...................................................................  
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๒. สมรรถนะเฉพำะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผล
ประเมิน 

๒.๑ กำรคิด
วิเครำะห์ 
(Analytical 
Thinking)  
: เข้าใจและ
วิเคราะห์
สถานการณ์ 
ประเด็นปัญหา 
โดยแยกแยะ
ประเด็นออกเป็น
ส่วนย่อยๆ อย่าง
เป็นระบบ 
สามารถล าดับ
ความส าคัญ 
ช่วงเวลา เหตุและ
ผล ของกรณีต่างๆ
ได้  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน     
ระดับท่ี ๑ : แยกแยะประเด็นปัญหำ หรืองำนออกเป็นส่วนย่อยๆ   
แต่ยังไม่เรียงล าดับความส าคัญ  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเข้ำใจควำมสัมพันธ์ขั้น
พื้นฐำนของปัญหำหรืองำน  ระบุระบุข้อดีข้อเสีย เหตุและผล ในแต่
ละสถานการณ์ต่างๆ ได้ สามารถล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วน
ได้ 
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเข้ำใจควำมสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนของปัญหำหรืองำน   
กับเหตุปัจจัยที่ซับซ้อน วางแผนขั้นตอนการด าเนินงานที่มีผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เก่ียวกับ
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ 
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสำมำรถวิเครำะห์ หรือ
วำงแผนงำนที่ซับซ้อนได้  และวางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้
ล่วงหน้า  
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และใช้เทคนิค และรูปแบบ
ต่ำงๆ ที่เหมาะสมในกำรก ำหนดแผนงำนหรือขั้นตอนกำรท ำงำน 
เพื่อเตรียมทำงเลือกส ำหรับกำรป้องกัน หรือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งข้อดีข้อเสียไว้ให้  

 

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 
ต าแหน่ง........................สังกัด...........................................................  



 

องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๒.๒. กำรใส่ใจ
และพัฒนำผู้อื่น 
(Caring 
Others): ใส่ใจ
และตั้งใจที่จะ
ส่งเสริม ปรับปรุง
และพัฒนาผู้อ่ืน
ทั้งทางปัญญา 
ร่างกาย จิตใจ 
และทัศนคติท่ีดี
อย่างยั่งยืนเกิน
กว่ากรอบของ
หน้าที่  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : ใส่ใจและให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกายจิตใจ
ผู้อ่ืน  โดยเชื่อมั่นว่าผู้อ่ืนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้น
ได้  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสอนหรือให้
ค ำแนะน ำเพื่อพัฒนำให้ผู้อ่ืนมีศักยภำพหรือมีสุขภำวะท้ัง
ทำงปัญญำ ร่ำงกำย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี  อย่างยั่งยืน 
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะที ่๒ และใส่ใจในกำรให้
เหตุผลประกอบกำรแนะน ำ หรือมีส่วนสนับสนุนในกำร
พัฒนำผู้อื่น   
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และติดตำมและให้
ค ำติชมเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง   
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และมุ่งเน้นกำร
พัฒนำจำกรำกของปัญหำ หรือควำมต้องกำรที่แท้จริงของ
ผู้อื่น เพ่ือให้สามารถจัดท าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ 
สุขภาวะ หรือทัศนคติท่ีดีอย่างยั่งยืนได้ 

 
 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน...................................................................  
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องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๒.๓ กำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องตำม
กระบวนงำน 
(Concern for 
Order): ใส่ใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน มุ่งเน้น
ความชัดเจนของ
บทบาทหน้าที่ และ
ลดข้อบกพร่องที่อาจ
เกิดจากสภาพ 
แวดล้อม โดยติดตาม 
ตรวจสอบการท างาน
หรือข้อมูลตลอดจน
พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบเพื่อความ
ถูกต้องของ
กระบวนงาน  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : ต้องกำรควำมถูกต้อง ชัดเจนในงำน และ
รักษำกฎ ระเบียบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้ันตอน 
ที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตรวจทำน
ควำมถูกต้องของงำนที่ตนรับผิดชอบอย่างละเอียด 
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และดูแลควำม
ถูกต้องของงำนบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทั้งของ
ตนและผู้อ่ืนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตน   
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตรวจสอบ
ควำมถูกต้องรวมถึงคุณภำพของข้อมูลหรือโครงกำร 
สามารถระบุข้อบกพร่องหรือเพ่ิมเติมข้อมูลให้ครบถ้วน 
เพ่ือความถูกต้องของงานได้ตามก าหนดเวลา  
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และพัฒนำระบบ
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนงำน และเพ่ิม
คุณภาพของข้อมูล  
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องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๒.๔ กำรสืบเสำะ
หำข้อมูล 
(Information 
Seeking)  : 
ความใฝ่รู้เชิงลึกที่
จะแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับสถาน-
การณ์ ภูมิหลัง 
ประวัติความ
เป็นมา ประเด็น
ปัญหา หรือ
เรื่องราวต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือจะ
เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำง
ไม่ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : หำข้อมูลเบื้องต้นจำกข้อมูลที่มีอยู่ หรือ
จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือถามผู้ที่เก่ียวข้อง
โดยตรง 

ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสืบเสำะ
ค้นหำข้อมูล  ด้วยวิธีการที่มากกว่าการตั้งค าถาม
พ้ืนฐาน 

ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และแสวงหำ
ข้อมูลเชิงลึกจากผู้รู้อื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องจนค้นพบโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานต่อไป  
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสืบค้น
ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  
ในช่วงเวลาที่ก าหนด  วิจัย หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และวำงระบบ
กำรสืบค้นรวมทั้งมอบหมายให้ผู้อ่ืนสืบค้นข้อมูล เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๒.๕ ควำมผูกพัน
ที่มีต่อมหำวิทยำ-
ลัย(Organi-
zational 
Commitment): 
จิตส านึกหรือความ
ตั้งใจที่จะ
แสดงออกซ่ึง
สมรรถนะที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการและ
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 
ยึดถือประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ตั้งก่อน
ประโยชน์ส่วนตัว  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของมหำวิทยำลัย เคารพ
และถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ พึงพอใจและภาคภูมิใจ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย แสดงควำมภักดีต่อ
มหำวิทยำลัย  มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย 
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และมีส่วนร่วมในกำร
ผลักดันพันธกิจของมหำวิทยำลัยให้บรรลุ เป้าหมาย  
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยึดถือประโยชน์
ของมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงานเป็นที่ตั้ง  
ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย แม้จะมี
ผู้ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม 
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ของมหำวิทยำลัย หรือโน้มน้าวผู้อ่ืนให้เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

 

         ลงชื่อ................................................................ผู้ รับการประเมิน 
                   (.................................................................) 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 
ต าแหน่ง........................สังกัด...........................................................  

ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน 
      (..................................................................) 



แบบสรุปกำรประเมินสมรรถนะของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และ 
พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .........รอบกำรประเมิน ครั้งที ่๑ ครั้งที ่๒  
 

ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................สังกัด...............................................  
ชื่อผู้บังคับบัญชาผู้ประเมิน..............................................................ต าแหน่ง......................................... 

หลักเกณฑ์การประเมิน การประเมิน 
จ านวนสมรรถนะ 

ที่แสดงออก 
ตัวคูณ คะแนนประเมิน 

จ านวนองค์ประกอบสมรรถนะที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออกสูงกว่าหรือเท่ากับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง  
x ๓ คะแนน  

 ๓  

จ านวนองค์ประกอบสมรรถนะที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออกต่ ากว่าหรือเท่ากับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง  ๑ ระดับ  
x ๒ คะแนน  

 ๒  

จ านวนองค์ประกอบสมรรถนะที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออกต่ ากว่าหรือเท่ากับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๒ ระดับ  
x ๑ คะแนน  

 ๑  

จ านวนองค์ประกอบสมรรถนะที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออกต่ ากว่าหรือเท่ากับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๓ ระดับ  
x ๐ คะแนน  

 ๐  

                                                                                                                             รวมคะแนน  
สรุปคะแนนประเมินสมรรถนะ กรณี ๓๐ คะแนน = (คะแนนประเมินรวม) x ๓๐ / จ านวนองค์ประกอบสมรรถนะทั้งหมด  
สรุปคะแนนประเมินสมรรถนะ กรณี ๑๐ คะแนน = (คะแนนประเมินรวม) x ๑๐ / จ านวนองค์ประกอบสมรรถนะทั้งหมด  
สรุปคะแนนประเมินสมรรถนะ กรณี ๕ คะแนน = (คะแนนประเมินรวม) x ๕ / จ านวนองค์ประกอบสมรรถนะทั้งหมด  
รวมคะแนนสมรรถนะทั้งหมด  
 
 



 
 

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังในการปฏิบัติราชการ 
ของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทต่าง ๆ 

ผู้บริหำร วิชำกำร วิชำชีพเฉพำะ ทั่วไป 
รอง
อธิการบดี/
คณบดี/ผอ. 

รองคณบดี/ 
รองผอ./ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผอ.กอง/ประธาน
สาขาวิชา/ 
หัวหน้างาน 

รศ. ผศ. อาจารย์ ช านาญการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน 

พฤติกรรมหลัก 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ๔ ๓ ๒ ๓ ๒ ๒ - - - 
๒. การบริการที่ด ี ๔ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ - - - 
๓. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ๔ ๓ ๒ ๔ ๓ ๒ - - - 
๔. การยดึมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๔ ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ - - - 
๕. การท างานเป็นทีม ๔ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ - - - 

พฤติกรรมตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
๑. การคดิวิเคราะห ์ ๔ ๓ ๒ ๔ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ 
๒.การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น ๔ ๓ ๒ ๔ ๓ ๒ - - - 
๓.ความเข้าใจผู้อื่น - - - - - - ๒ ๑ ๑ 
๔.การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน - - - ๓ ๓ ๓ ๒ ๑ ๑ 
๕.การสืบเสาะหาข้อมูล ๔ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ 
๖.ความผูกพันท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั ๔ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑ ๑ 
๗.การสร้างสัมพันธภาพ ๔ ๓ ๒ - - - - - - 

พฤติกรรมกำรบริหำร 
๑. สภาวะผู้น า ๔ ๓ ๒ - - - - - - 
๒.วิสัยทัศน์ ๔ ๓ ๒ - - - - - - 
๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ๔ ๓ ๒ - - - - - - 
๔.ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน ๔ ๓ ๒ - - - - - - 
๕. การควบคมุตนเอง ๔ ๓ ๒ - - - - - - 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวังในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์  
 



ส่วนที่  ๑ :  ขอ้มูลของผู้รับการประเมิน

รอบการประเมนิ รอบท่ี   ๑ ๑  ตุลาคม ___________  ถึง  ๓๑  มีนาคม   _________________

รอบท่ี   ๒ ๑  เมษายน __________  ถึง  ๓๐  กันยายน _________________

ชื่อผู้รับการประเมิน ( นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________

ต าแหนง่___________________________________________   ประเภทต าแหนง่ ___________________________________

ระดับต าแหนง่ _____________________________________     สังกัด____________________________________________

ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นาง)_____________________________________________________________________________

ต าแหนง่_____________________________________________________________________________________________

ค าชีแ้จง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีด้วยกัน  ๓  หน้า  ประกอบด้วย

ส่วนที ่๑:  ข้อมูลของผู้รับการประเมิน  เพือ่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน

ส่วนที ่๒:  สรุปผลการประเมิน  ใช้เพือ่กรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์  ของงาน  องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการ

              ปฏิบัติราชการ  และน้ าหนักของทัง้สององค์ประกอบในแบบสรุปส่วนที ่ ๒ นี้  ยังใช้ส าหรับค านวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย

            - ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

            - ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ให้น ามาจากแบบประเมินสมรรถนะ  โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

ส่วนที ่๓:  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 

ส่วนที ่๔:  การรับทราบผลการประเมิน  ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

ส่วนที ่๕:  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกล่ันกรองผลการประเมิน  แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ

             และให้ความเห็น

แบบสรปุการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ



ส่วนที่  ๒ :  การสรุปผลการประเมิน

คะแนน น้ าหนัก
( ก ) ( ข )

รวม 100%

ระดบัผลการประเมนิ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ส่วนที่  ๓ :  แผนพัฒนาการปฏิบตัริาชการรายบคุคล

ชว่งเวลาที่ตอ้งการ
การพัฒนา

ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะ
ที่ต้องได้รบัการพัฒนา

วิธกีารพัฒนา

องค์ประกอบการประเมิน รวมคะแนน (ก) + (ข)

 องค์ประกอบที่  ๑ :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน

 องค์ประกอบที่  ๒ :  พฤตกิรรมการปฏบิัตริาชการ

 องค์ประกอบอ่ืน ( ถ้าม ี)

    



ส่วนที่  ๔:  การรับทราบผลการประเมนิ

  ผู้รับการประเมนิ :

ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏบิติัราชการ  ลงชือ่ : ...........................................................

รายบคุคลแล้ว  ต าแหน่ง : ......................................................

 วันที่ : ............................................................

ผู้ประเมนิ :

ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ  ลงชือ่ : ...........................................................

ได้แจ้งผลการประเมินเมือ่วันท่ี .....................................................  ต าแหน่ง : ......................................................

แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบผลการประเมิน  วันที่ : ............................................................

โดยม.ี...................................................................เปน็พยาน

ลงชือ่ ...................................................... พยาน
ต าแหน่ง...................................................
วันที่.........................................................

ส่วนที่  ๕ : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป :
เหน็ด้วยกับผลการประเมิน  ลงชือ่ : ...........................................................

มีความเหน็ต่าง  ดังนี้  ต าแหน่ง : ......................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................  วันที่ : ............................................................
.......................................................................................................................

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไปอีกชัน้หน่ึง (ถ้าม)ี :

เหน็ด้วยกับผลการประเมิน  ลงชือ่ : ...........................................................

มีความเหน็ต่าง  ดังนี้  ต าแหน่ง : ......................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................  วันที่ : ............................................................
.......................................................................................................................



[๑] 
 

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

 

รอบการประเมิน   ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค.– ๓๑ มี.ค.ของปีถัดไป)  ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) 
ชื่อผู้รับการประเมิน.....................................................................ต าแหน่ง.........................   
สังกัด....................................................................................................... ...  
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน.........................................ต าแหน่ง................................ 
 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

 
ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน 

ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

(เต็ม ๑๐๐) 
(๑)(๒) x ๒๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.งาน
บริหาร 
(ประเมินผล
การปฏิบัต-ิ
งานตาม
ค าสั่งแต่งตั้ง
เป็นร้อยละ) 

รองอธิการบดี  

 

 

 

< 
๖๑ 

 
 
 

๖๑ 
- 

๗๐ 

 
 
 

๗๑ 
- 

๘๐ 

 
 
 

๘๑ 
- 

๙๐ 

 
 
 
> 
๙๐ 

  ๐.๕  
คณบด ี    
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบนั/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 

   

ผู้ช่วยอธิการบด ี    
รองคณบดี    
รองผู้อ านวยการศูนย/์สถาบัน/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 

   

๒.งานผลิต
บัณฑิต 
๒.๑ ภาระ
งานสอน 
 
 
 

รองอธิการบดี < ๕ ๕-๖ ๗-๘ ๙ > ๙   ๐.๑๘  
คณบด ี         
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบนั/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 

        

ผู้ช่วยอธิการบด ี         
รองคณบดี         
รองผู้อ านวยการศูนย/์สถาบัน/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 

        

(๑) จ านวนวิชาที่สอนภาคปกต-ิพิเศษ (เฉพาะส่วนท่ีนับรวมในภาระงาน
ขั้นต่ า ที่ไม่ได้รับคา่ตอบแทน)     
สอน ๑ วิชาคิด ๑ ภาระงาน   สอน ๒ วิชาคิด ๒ ภาระงาน  
สอน ๓ วิชาคิด ๓ ภาระงาน   สอน ๔ วิชาคิด ๔ ภาระงาน    
สอนมากกว่า ๔ วิชาคิด ๕ ภาระงาน 
(๒) จ านวนคาบสอนภาคปกต-ิพิเศษ (เฉพาะส่วนท่ีนับรวมในภาระงาน
ขั้นต่ า ที่ไม่ได้รับคา่ตอบแทน)      
  - สอน ๑-๖ คาบคิด ๑ ภาระงาน 
  - สอน ๗-๙ คาบคิด ๑.๕ ภาระงาน 
  - สอน ๑๐-๑๒ คาบคิด ๒ ภาระงาน 
  - สอน ๑๓-๑๕ คาบคิด ๒.๕ ภาระงาน 
  - สอน ๑๖-๑๘ คาบคิด ๓ ภาระงาน 
  - สอนมากกว่า ๑๘ คาบ คดิ ๓.๕ ภาระงาน 
(เศษของปริมาณงานตั้งแต่ ๐.๕ คาบขึ้นไป คิดเป็น ๑ คาบ)      

    



[๒] 
 

 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

 
ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน 

ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

(เต็ม ๑๐๐) 
(๑)(๒) x ๒๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.งานผลิต
บัณฑิต 
๒.๑ ภาระ
งานสอน 
 (ต่อ) 
 

(๓) สอนระดับปรญิญาตร ี(ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)  (เฉพาะส่วนท่ีนับรวม
ในภาระงานข้ันต่ า ท่ีไม่ได้รับคา่ตอบแทน)      
- สอน นศ. ๑-๓๐ คน คดิ ๓ ภาระงาน/คาบ/สัปดาห ์
- สอน นศ. มากกว่า ๓๐ คน คดิ ๔ ภาระงาน/คาบ/สปัดาห ์
(๔) สอนระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ-พิเศษ) (เฉพาะส่วนท่ีนับรวมใน
ภาระงานข้ันต่ า ท่ีไมไ่ด้รับค่าตอบแทน) คิด ๔ ภาระงาน/คาบ/สัปดาห์ 
(๕) ส่งเอกสาร มคอ. ๓ ตามก าหนดเวลา / แผนการสอน (แล้วแตก่รณี) 
ตามก าหนดเวลา คิด ๒ ภาระงาน/รายวิชา  
(๖) มีสื่อการสอนที่นอกเหนือจากเอกสาร/มีกระบวนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ ๑ ภาระงาน/รายวิชา 
(๗) รายวิชาที่เป็นบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งรายวิชา ตามเกณฑ์
มาตรฐานทีม่หาวิทยาลัยก าหนด คิดเป็น ๘ ภาระงาน/รายวิชา  
(น ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา)  
(๘) ส่งเอกสาร มคอ. ๕ ตามก าหนดเวลา คดิ ๒ ภาระงาน/รายวิชา/
ห้องเรียน  
(๙) ส่งผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามก าหนดเวลา คิด ๑ 
ภาระงาน/รายวิชา/ห้องเรียน 
(๑๐) เป็นที่ปรึกษาปญัหาพิเศษ/โครงงาน/วิทยานิพนธ/์การค้นคว้า
อิสระ ท่ี นศ.สอบผ่านเรียบร้อย คดิ ๓ ภาระงาน/เรื่อง  
(๑๑) เป็นกรรมการสอบปญัหาพิเศษ/โครงงาน/วิทยานิพนธ/์การคน้คว้า
อิสระ คิด ๑ ภาระงาน/ครั้ง/เรื่อง (ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒ ครั้ง/เรือ่ง) 

(๑๒) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเรยีน ที่ปรากฏหลักฐาน 
การปฏิบัตหิน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา  
- จ านวน นศ. ๑-๑๐ คน คดิ ๐.๕ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- จ านวน นศ. ๑๑-๒๐ คน คิด ๑ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- จ านวน นศ. ๒๑-๓๐ คน คิด ๑.๕ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- จ านวน นศ. ๓๑-๔๐ คน คิด ๒ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- จ านวน นศ. มากกว่า ๔๐ คน คดิ ๒.๕ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
(๑๓) นิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ ์๑ ภาระงาน/ครั้ง/ภาคการศึกษา 
(๑๔) นิเทศสหกิจศึกษา ๓ ภาระงาน/หน่วยงาน/ภาคการศึกษา  
(๑๕) การเข้าประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ ในศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง/
รับผิดชอบ โดยสรุปผลที่ได้รับจากการประชุม/อบรม/สัมมนา และการ
น าไปใช้ประโยชน์ ๑ ภาระงาน/ครั้ง 
(๑๖) การเข้าอบรมด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าผลมา
พัฒนาการเรียนการสอนเป็นรูปธรรม ๒ ภาระงาน/ครั้ง 
(๑๗) มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ๓ ภาระงาน/ครั้ง 

    

 

 

 

 

 



[๓] 
 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

 
ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน 

ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

(เต็ม ๑๐๐) 
(๑)(๒) x ๒๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.งานผลิต
บัณฑิต 
๒.๒ ภาระ
งานพัฒนา 
นศ. 

รองอธิการบดี  
 
 
 

< ๓ 

 
 
 
 

๓-๔ 

 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 
 

๖-๗ 

 
 
 
 

>๗ 

  ๐.๐๕  
คณบด ี    
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบนั/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 

   

ผู้ช่วยอธิการบด ี    
รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ
ศูนย์/สถาบัน/ส านักเทียบเทา่ 

   

 (๑) เป็นที่ปรึกษาชมรม/โครงการ/โครงงานท่ีไม่ซ้ ากบัข้อ ๑.๑(๑๐)/
กิจกรรมนักศึกษา/ที่ปรึกษาทุน กยศ. คิดเป็น ๒ ภาระงาน/กิจกรรม/
ภาคการศึกษา 
(ชมรม หมายถึง ชมรมที่จัดตั้งตามกระบวนการทีก่องพัฒนานักศึกษาก าหนด) 
(๒) เป็นอาจารย์ประจ าหอพักนักศึกษา คิดเป็น ๔ ภาระงาน/ภาค กศ. 
(๓) เป็นกรรมการฝึกซ้อมบณัฑิต/น าบัณฑิตเข้าพิธี คิดเป็น ๑ ภาระ
งาน/วันที่ปฏิบัต ิ
(๔) เป็นที่ปรึกษาโครงการ/โครงงานท่ีอาจซ้ ากับข้อ ๑.๑(๑๐)กไ็ด้ /
กิจกรรมนักศึกษาท่ีนักศึกษาไดร้ับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
ในระดับชาต ิ
 - ที่ปรึกษาหลัก คิดเป็น ๕ ภาระงาน/ผลงาน ๑ช้ิน/ภาคการศึกษา 
 - ที่ปรึกษารอง คิดเป็น ๓ ภาระงาน/ผลงาน ๑ช้ิน/ภาคการศึกษา 
(๕) เป็นที่ปรึกษาโครงการ/โครงงานท่ีอาจซ้ ากับข้อ ๑.๑(๑๐)กไ็ด้ /
กิจกรรมนักศึกษาทีน่ักศึกษาไดร้ับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
ในระดับนานาชาติ   
 - ที่ปรึกษาหลัก คิดเป็น ๗ ภาระงาน/ผลงาน ๑ช้ิน/ภาคการศึกษา 
 - ที่ปรึกษารอง คิดเป็น ๕ ภาระงาน/ผลงาน ๑ ช้ิน/ภาคการศึกษา 
(๖) เป็นกรรมการงานกิจการนักศกึษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะ คดิเป็น ๑.๕ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
(๗) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ  
    (๗.๑) ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
(คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโน-
โลยีสารสนเทศ) 
   (๗.๒) ด้านการกีฬา/การส่งเสรมิสุขภาพ 
   (๗.๓) ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
   (๗.๔) ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรม 
   (๗.๕) ด้านการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
 - เป็นผู้รับผดิชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิดเป็น ๔ 
ภาระงาน/โครงการ/ภาคการศึกษา    
- เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการ/เลขานุการ คิดเป็น ๓ ภาระ
งาน/โครงการ/ภาคการศึกษา 
- เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิดเป็น ๒ ภาระงาน/โครงการ/ภาค
การศึกษา 
 

    



[๔] 
 

 
กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

 
ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน 

ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

(เต็ม ๑๐๐) 
(๑)(๒) x ๒๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 (๘) เป็นวิทยากรในโครงการ/กจิกรรมพัฒนานักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลยั คิดเป็น ๑ ภาระงาน/ช่ัวโมง (เศษชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชัว่โมง) 

    

๓.งานวิจัย 
/งานสร้าง 
-สรรค์/ 
ผลงาน
วิชาการอื่น 
๓.๑ 
ผลงาน
ทาง
วิชาการ 
(วิจัย/
เอกสาร/
ต ารา/
หนังสือ/งาน
สร้างสรรค์/
ผลงานอื่น) 

รองอธิการบดี  
 
 
 
< 
๑๓ 

 
 
 

๑๓ 
 - 

๑๖ 

 
 
 
๑๗ 
 - 
๒๐ 

 
 
 

๒๑ 
– 

๒๔ 

 
 
 
 
>
๒๔ 

  ๐.๑๐  
คณบด ี    
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบนั/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 

   

ผู้ช่วยอธิการบด ี    
รองคณบดี    
รองผู้อ านวยการศูนย/์สถาบัน/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 

   

(๑) งานวิจัยในช้ันเรียน ที่มีรายงานวิจัยตามโครงสร้างเอกสารงานวิจัย
ในช้ันเรียน คิดเป็น ๕ ภาระงาน/เรื่อง/ภาคการศึกษา (น ามาคิดภาระงาน
ได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา) 
(๒) อยู่ระหว่างการท างานวิจยัหรอือยู่ระหว่างการท าชุดโครงการวิจยั
ย่อย/งานสร้างสรรค/์ผลงานวิชาการอื่น ที่ไม่ใช่งานวิจัยในช้ันเรียน หรือ
งานวิจัยเอกสาร หรืองานดังกล่าวที่แล้วเสร็จ คิดเป็น ๕ ภาระงาน/เรื่อง 
(น ามาคิดภาระงานในรอบประเมินติดต่อกันภายในตามกรอบระยะเวลาแผน
งานวิจัย และต้องแสดงความก้าวหน้าของงาน  กรณีขยายระยะเวลาการท าวิจยั  
ให้น ามาคิดภาระงานในชว่งระยะเวลาการขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๑ ครั้ง ) 
(๓) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/ผลงานวิชาการ (งานวิจัย
หนังสือ/ต ารา/ผลงานสร้างสรรค์/ผลงานทางวิชาการอื่น) ฉบับสมบรูณ์
ที่มคีุณลักษณะตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด แต่ยังไมไ่ด้ใช้ประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น ๘ ภาระงาน/ช้ิน  
(น ามาคิดภาระงานได้ ๑ ครั้ง)  
(๔) เอกสารค าสอน/ผลงานวิชาการ (งานวิจยั หนังสือ ต ารา ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการอื่น) ที่ใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ คิดเป็น ๑๑ ภาระงาน/ชิน้ (น ามาคิดภาระงานได้ ๑ ครั้ง) 
 (๕) งานปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/บทเรยีน 
อิเล็กทรอนิกส/์ผลงานทางวิชาการ (หนังสือ ต ารา ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน
ทางวิชาการอื่น) ทีม่ีการปรับปรุงมากกว่า ๑/๓ ของเอกสารที่ปรับปรุงครั้ง
สุดท้าย โดยแสดงตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุง พร้อมเอกสาร คดิ
เป็น ๕ ภาระงาน/ชิ้น (เอกสารที่ปรบัปรุง ๑ ครั้ง น ามาคิดภาระงานได้ ๑ ครั้ง) 
(๖) ผู้บริหารแผนการวิจัยของชุดโครงการวิจัย คิดเป็น ๑๑ ภาระงาน/
ชุดโครงการ (น ามาคิดภาระงานเม่ือโครงการวิจัยทั้งชุดโครงการแล้วเสร็จ) 
(๗) ภาระงานด้านงานวิจัยคดิภาระงานจากแหล่งทุนและการมสี่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการ 
 

    
 

 

 

 

 



[๕] 
 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

 
ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน 

ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

(เต็ม ๑๐๐) 
(๑)(๒) x ๒๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.๑
งานวิจยั/
งานสร้าง- 
สรรค์/ 
ผลงาน
วิชาการอื่น 
    (ต่อ) 

(๗.๑) งานวิจัยสถาบัน 
ประเภททุน % การมีส่วนร่วม ภาระงาน 

ทุนมหาวิทยาลัย 
 

๖๐-๑๐๐ ๕ 
๔๐-๕๙ ๔ 
๒๐-๓๙ ๒ 
๑๑-๑๙ ๑ 
๑-๑๐ ๐.๕ 

งบประมาณแผ่นดิน ๖๐-๑๐๐ ๗ 
๔๐-๕๙ ๕ 
๒๐-๓๙ ๓ 
๑๑-๑๙ ๒ 
๑-๑๐ ๑ 

ทุนจากองค์กร
ภายนอก/ 

ทุนส่วนบุคคล 

๖๐-๑๐๐ ๙ 
๔๐-๕๙ ๗ 
๒๐-๓๙ ๔ 
๑๑-๑๙ ๓ 
๑-๑๐ ๒ 

หมายเหต-ุ กรณีทุนวจิัย ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเพิ่มอีก ๑ ภาระงาน  
  รวมภาระงานที่เพิ่ม/โครงการ รวมแลว้ไม่เกิน ๕ ภาระงาน 
- กรณีทุนวิจยั มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเพิ่มอีก ๒ ภาระงาน/ทุนวิจัยหนึ่ง
ล้านบาทที่เพิ่มขึ้น รวมภาระงานที่เพิ่ม/โครงการ รวมแล้วไม่เกิน ๑๐ ภาระงาน 
      (๗.๒) งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู ้

ประเภททุน % การมีส่วนร่วม ภาระงาน 
ทุนมหาวิทยาลัย 

 
๖๐-๑๐๐ ๙ 
๔๐-๕๙ ๗ 
๒๐-๓๙ ๔ 
๑๑-๑๙ ๓ 
๑-๑๐ ๒ 

งบประมาณแผ่นดิน ๖๐-๑๐๐ ๑๑ 
๔๐-๕๙ ๘ 
๒๐-๓๙ ๕ 
๑๑-๑๙ ๔ 
๑-๑๐ ๓ 

ทุนจากองค์กร
ภายนอก/ 

ทุนส่วนบุคคล 

๖๐-๑๐๐ ๑๕ 
๔๐-๕๙           ๑๑ 
๒๐-๓๙ ๗ 
๑๑-๑๙ ๕ 
๑-๑๐ ๔ 

หมายเหต ุ
- กรณีทุนวิจยั ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเพิ่มอีก ๑ ภาระงาน  
  รวมภาระงานที่เพิ่ม/โครงการ รวมแลว้ไม่เกิน ๕ ภาระงาน 
- กรณีทุนวิจยั มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเพิ่มอีก ๒ ภาระงาน/ทุนวิจัยหนึ่ง
ล้านบาทที่เพิ่มขึ้น รวมภาระงานที่เพิ่มไม่เกิน ๑๐ ภาระงาน 

    



[๖] 
 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

 
ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน 

ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

(เต็ม ๑๐๐) 
(๑)(๒) x ๒๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.๑
งานวิจยั/
งานสร้าง- 
สรรค์/ 
ผลงาน
วิชาการอื่น 
    (ต่อ) 

(๘) ภาระงานการเผยแพร่ (ทั้งผลงานเดิม และผลงานใหม่) 
ลักษณะการเผยแพร ่ ภาระงาน 

(๘.๑) น าเสนอด้วยวาจาในการประชุมวชิาการระดับชาติ ๖ 
(๘.๒) น าเสนอด้วยโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาต ิ ๓ 
(๘.๓) น าเสนอด้วยวาจาในการประชุมนานาชาต ิ ๑๐ 
(๘.๔) น าเสนอโปสเตอร์ในการประชุมนานาชาต ิ ๕ 
(๘.๕) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI หรือ
ที ่สกอ.ยอมรับ 

๑๐ 

(๘.๖) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 
SJR : www.scimagoir.com) ที่อยู่ในควอไทล์ที่ ๓ หรอื ๔ ปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที ่สกอ.ยอมรับ 

๑๕ 

(๘.๗) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 
SJR : www.scimagoir.com) ที่อยู่ในควอไทล์ที่ ๑ หรอื ๒ ปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติในฐานขอ้มูล ISI 

๒๐ 

(๘.๘) การน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ 
ที่น าเสนอในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก (๘.๑) - (๘.๗) ที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

๓ 

(๙) ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ด้รับการการจดอนุสิทธิบตัร/ลิขสทิธ์ิ
ผลงานวิชาการ คิดเป็น ๑๕ ภาระงาน/ชิ้น  
(น ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา) 
(๑๐) ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ท่ีได้รับการการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ 
คิดเป็น ๒๕ ภาระงาน/ชิ้น  
(น ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา) 
(๑๑) ผลงานวจิัย /ผลงานทางวิชาการ/ผลงานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั โดยมหีลักฐานเชิงประจักษ ์คิดเป็น ๑๒ 
ภาระงาน/ช้ิน   
(น ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา) 
 

    

๓.๒ 
จ านวน
ผลงานทาง
วิชาการ
(งานวิจัย 
ต ารา/
หนังสือ/งาน
สร้างสรรค์/
ผลงานอื่น) 
ที่เผยแพร่ 
(ชิ้น/ปี) 

รองอธิการบดี        ๐.๐๒  
คณบด ี         
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบนั/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 

        

ผู้ช่วยอธิการบด ี         
รองคณบดี         
รองผู้อ านวยการศูนย/์สถาบัน/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 

        

เฉพาะ รองศาสตราจารย์ - - ๑ ๒ ≥๓     
เฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - ๑ ≥๒     
เฉพาะ อาจารย์ - - - ๑ ≥๒     

 

 



[๗] 
 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

(เต็ม ๑๐๐) 
(๑)(๒) x ๒๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. งาน
บริการ
วิชาการ 
(ท่ีไม่ใช่การ
บริการแก่ 
นศ.) 

รองอธิการบดี  
 
 

< ๕ 

 
 
 

๕ 
- 

๑๑ 

 
 
 

๑๒ 
- 

๑๗ 

 
 
 

๑๘ 
- 

๒๓ 

 
 
 
>
๒๓ 

  ๐.๑๕ 
(ถัว
เฉลี่ย
งานที่ 
๔–๖) 

 
คณบด ี    
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบนั/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 

   

ผู้ช่วยอธิการบด ี    
รองคณบดี    
รองผู้อ านวยการศูนย/์สถาบัน/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 

   

(๑) เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย คิดเปน็ ๑ 
ภาระงาน/ช่ัวโมง (เศษชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง) 
(๒) เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คิดเป็น 
๑.๕ ภาระงาน/ช่ัวโมง (เศษชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง) 
(๓) เป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ปรากฏการเข้าประชุมหรือมีผลงานเชิง
ประจักษ์ คิด ๕ ภาระงาน/เรื่อง 
(๔) เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางานวิชาการวิชาชีพ/ผู้ตรวจประเมินผล
งานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย/ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั/ ให้บริการหน่วยงาน
ภายนอกในการเก็บและวิเคราะหข์้อมูล/เป็นผู้ประเมินผลงานนวัตกรรม
คิดเป็น ๕ ภาระงาน/ค าสั่ง หรือ ๕ ภาระงาน/ช้ินงาน (แล้วแตก่รณี) 
(๕) เป็นผู้ทรงคณุวุฒิในการอ่านบทความทางวิชาการ(Reviewer) เพื่อ
ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ให้บริการหน่วยงานภายนอกในการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูภายนอก คิดเป็น ๓ ภาระงาน/เรื่อง 
(๖) เป็นผู้ทรงคณุวุฒิในการอ่านบทความทางวิชาการ (Reviewer) เพื่อ
ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ คิด ๕ ภาระงาน/เรื่อง 
(๗) โครงการบริการวิชาการภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลยั ที่มผีู้เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ท่ีมีผลการประเมิน
ความรู้ความพึงพอใจ การน าไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ ใน ๕ 
ระดับ คิดภาระงาน ดังนี ้
  (๗.๑) โครงการบริการวิชาการทัว่ไป 
   - เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๔ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
   - เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการ/เลขานุการ คิด ๓ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
   - เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๒ ภาระงาน/โครงการ/ภาค
การศึกษา   
(๗.๒) โครงการบริการวิชาการทีบ่รูณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย  
   - เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๗ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา       
- เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการ/เลขานุการ คิด ๕ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   

   
   



[๘] 
 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

(เต็ม ๑๐๐) 
(๑)(๒) x ๒๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. งาน
บริการ
วิชาการ 
(ต่อ) 

- เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๓ ภาระงาน/โครงการ/ภาคการศึกษา   
  (๗.๓) โครงการบริการวิชาการทีม่ีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
และงานวิจัย  
- เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๑๐ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
- เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการ/เลขานุการ คิด ๘ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
- เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๖ ภาระงาน/โครงการ/ภาคการศึกษา    
(๗.๔) โครงการ-กิจกรรมของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู และโครงการ-
กิจกรรมของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  
   - เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๕ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
   - เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการ/เลขานุการ คิด ๓ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา   
   - เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๑.๕ ภาระงาน/โครงการ/ภาค
การศึกษา   
หมายเหตุ กรณีเป็นโครงการ-กิจกรรมบริการวิชาการที่บริการทั้งบุคคลภายนอก
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ในโครงการ-กิจกรรมเดียวกนั ที่
มีจ านวนผู้เข้ารว่มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ให้น าไปคิดภาระ
งานได้ทั้งงานพัฒนานักศึกษา และงานบริการวิชาการ 

    

๕. งาน
ทะน-ุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รองอธิการบดี  
 
 

< ๗ 

 
 
 

๗-๙ 

 
 
 

๑๐ 

 
 

๑๒ 
- 

๑๕ 

 
 
>

๑๕ 

    
คณบด ี
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบนั/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี
รองคณบดี 
รองผู้อ านวยการศูนย/์สถาบัน/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 
การทะน-ุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
(๑) เป็นที่ปรึกษา/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีปรากฏผลงานการ
เข้าประชุม คดิเป็น ๕ ภาระงาน/เรื่อง 
(๒) โครงการ/กิจกรรมทะนุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มผีูเ้ข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย และมผีลการประเมนิ
ความรู้ ความพึงพอใจ การน าไปใช้ประโยชน์ เฉลีย่ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑  
ใน ๕ ระดับ คิดภาระงาน ดังนี ้
- เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๔ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา 
- เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการเลขานุการ คิด ๓ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา 
- เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๒ ภาระงาน/โครงการ/ภาคการศึกษา 
(๓) จัดโครงการกิจกรรมภายนอกที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ที่มผีู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เป้าหมาย และมผีลการประเมิน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ ใน ๕ ระดับ ดังนี ้ 



[๙] 
 

 

กิจกรรม/
โครงการ/

งาน 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน ระดับค่าเปา้หมาย ผลงาน (๑) 
ระดับ

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) 
ค่า 
นน. 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

(เต็ม ๑๐๐) 
(๑)(๒) x ๒๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 - เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานกรรมการด าเนินงาน คิด ๕ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา 
- เป็นรองประธาน/รองหัวหน้าโครงการเลขานุการ คิด ๔ ภาระงาน/
โครงการ/ภาคการศึกษา 
- เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คิด ๓ ภาระงาน/โครงการ/ภาคการศึกษา 

 

    

๖. ภารกิจ
อื่นที่ได้รับ
มอบหมาย
เฉพาะกิจ
นอกเหนือ 
จากค าสั่ง
มอบหมาย
งานประจ า
ต าแหน่ง
ประเภท
ผู้บริหาร 
 
 

รองอธิการบดี < ๔ ๔ 
- 
๗ 

๘  
-

๑๑ 

๑๒
-

๑๕ 

>
๑๕ 

    
คณบด ี
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบนั/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี
รองคณบดี 
รองผู้อ านวยการศูนย/์สถาบัน/
ส านัก ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการเฉพาะกจิเพื่อการบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลยัที่สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ได้แก่ กรรมการ
ประกันคณุภาพภายใน กรรมการวางระบบการควบคมุภายใน กรรมการ
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น คดิเป็น ๓ ภาระงาน/ภาคการศึกษา 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการเฉพาะกจิเพื่อการบริหารกิจการของคณะ/
หน่วยงานระดับคณะ ท่ีคณบด/ีผูอ้ านวยการ แต่งตั้ง คิดเป็น ๒ ภาระ
งาน/ภาคการศึกษา 
- ด ารงต าแหน่งประธานสาขาวิชา คิดเป็น ๑๒ ภาระงาน/ภาคการศกึษา 
- ด ารงต าแหน่งเลขานกุารสาขาวิชา คิดเป็น ๖ ภาระงาน/ภาค
การศึกษา 
- ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ คิดเป็น ๘ 
ภาระงาน 
- เป็นอนุกรรมการประเมินการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ คิดเป็น ๓ ภาระงาน/ครั้ง 
- เป็นที่ปรึกษาการท าเอกสารผลงานทางวิชาการ คิดเป็น ๕ ภาระงาน/
เรื่อง 
- ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษา คดิเป็น ๓ ภาระงาน/วัน 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ท่ีมิใช่กรรมการ) หรือผู้ปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนท่ี
ได้รับมอบหมาย ๐.๕ ภาระงาน/งาน 

รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)     
 

 

 
 
 
 

 

ผลการประเมิน            ผลสัมฤทธ์ิ ..../๑๐๐  คิดเป็น .... / ๗๐ รวมกับผลสมรรถนะ ...../๓๐ 

                               ..... + ...... = .......  อยู่ในระดับ................ 



[๑๐] 
 

           
           
           
           
           
            

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)  
๑) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................. ...........................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................
.................................................................................................................................................... ....................................  
๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมและพัฒนา
................................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... ............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
............  

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ...... 
รอบการประเมินครั้งที่............แล้ว   จึงลงลายมือชื่อเม่ือสิ้นรอบการประเมินไว้เป็นหลักฐาน  
 
ลายมือชื่อ ......................................(ผู้รับการประเมิน)               ลายมือชื่อ ......................................(ผู้ประเมิน) 
      (.....................................................................)                    (.... .................................................................) 
                    ....../.........../......                                                          ....../.........../...... 
 

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
(ลงนามเมื่อจัดท าข้อตกลง)  
 

ลายมือชื่อ .................................................(ผู้รับการประเมิน)   ลายมือชื่อ ................................................(ผู้ประเมิน)  
            (............................................................)                           (................................... .........................) 
                       ........../............/............       ........../............/............   



แบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการของผู้สอนที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

 

รอบการประเมิน  ครั้งที่ ๑  ครั้งที ่๒  
ชื่อผู้รับการประเมิน.................................................................. ...ต าแหน่ง..........................................   
สังกัด..........................................................................................................  
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน.........................................ต าแหน่ง................................ 

 

ประเภทงาน งาน ภาระ
งาน 

๑. งาน ๑.๑.........................................................................................................................................  
บริหาร ๑.๒...........................................................................................................................................  

 ๑.๓...........................................................................................................................................  
 ๑.๔...........................................................................................................................................  
 ๑.๕...........................................................................................................................................  
 ๑.๖...........................................................................................................................................  
 ๑.๗...........................................................................................................................................  

๒. งานผลติ
บัณฑิต 
๒.๑ งาน
สอน 

๒.๑ ปริมาณงานสอนระดับปริญญาตรี          ภาคปกติ              ภาคพิเศษ      

ก. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

ข. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

ค. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

ง. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

จ. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

รวมชั่วโมงสอนระดับปริญญาตรี   บรรยาย................คาบ  ปฏิบตัิ...............คาบ  

๒.๒ ปริมาณงานสอนระดับบณัฑติศึกษา           ภาคปกติ             ภาคพิเศษ      

ก. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

ข. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

ค. รายวิชา...................................หมู่เรยีน.....................จน.นก. ............จน.นศ...........  

รวมชั่วโมงสอนระดับบณัฑติศึกษา    บรรยาย................คาบ  ปฏิบตัิ...............คาบ  

๒.๓ การส่งเอกสาร  

ก. เอกสาร มคอ.๓ / แผนบริหารการสอน         ตามก าหนด.......รายวิชา        

ข. เอกสาร มคอ.๕ / ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน       ตามก าหนด......รายวิชา        

ค. สื่อการสอน/วิธีการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง.................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

 

ง. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์................................................................................................  

จ. ผลการประเมินผลการเรียน      ตามก าหนด.......รายวิชา        

๒.๔ เปน็อาจารยท์ี่ปรึกษานักศึกษากลุ่ม........................ตามค าสัง่ที.่.........  

๒.๕ เปน็ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ/วิทยานพินธ์/ค้นคว้าอิสระ และนกัศึกษาสอบผ่านแล้ว......
เรื่อง 

 

๒.๖ เป็นกรรมการสอบปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ......เรื่อง  

๒.๗ นิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์ ........ครั้ง  

๒.๘ นิเทศสหกิจศึกษา….หน่วยงาน  

  



ประเภทงาน งาน ภาระ
งาน 

๒.๑ งาน
สอน 

๒.๙ เข้าประชุม/อบรม/สัมมนาท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน......ครั้ง 
เรื่อง...................................เมื่อ....................................ตามบันทึก/ค าสั่ง....................... 
เรื่อง...................................เมื่อ....................................ตามบันทึก/ค าสั่ง....................... 
เรื่อง...................................เมื่อ....................................ตามบันทึก/ค าสั่ง................... 

 

 ๒.๑๐ เข้าอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาการสอนรายวิชา
........................................................... 

 

 ๒.๑๑ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน ในรายวิชา
.................................... 

 

๒.๑๒ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  

ก. รายวิชา...................................................... ระดับ...............  

ข. รายวิชา.......................................................ระดับ...............  

ค. รายวิชา........................................................ระดับ...............  

ง. รายวิชา........................................................ระดับ...............  

จ. รายวิชา........................................................ระดับ...............  

ง.เป็นอาจารย์ประจ าหอพัก โดยปฏิบัติงานในวัน.........................................................  

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

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

๒.๒ งาน
พัฒนา
นักศึกษา 

ก. เป็นประธาน/กรรมการ/ที่ปรึกษา (กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน)............................  

ข. เป็นประธาน/กรรมการ /ที่ปรึกษา (กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน)............................  

ค. เป็นประธาน/กรรมการ/ที่ปรึกษา (กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน)............................  

ง. เป็นวิทยากร (โครงการ/กิจกรรม).............................................................................. 
จ. ................................................................... 

 

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

๓.ผลงาน
ทาง 
วิชาการ 

ก.งานวิจัยในช้ันเรียน วิชา...........................................................................................  

ข.งานวิจัยในช้ันเรียน วิชา...........................................................................................  

ค.ผลงานวิชาการ/วิจัย(ในช้ันเรียน/สถาบัน/พัฒนาองค์ความรู้)ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ........ช้ิน   

  เรื่อง.......................................................ทุน (ใน/นอก).............มสี่วนร่วม..........%.  

  เรื่อง.......................................................ทุน (ใน/นอก).............มสี่วนร่วม..........%.  

ง.ผลงานวิชาการ/วจิัย (ในช้ันเรียน/สถาบัน/พัฒนาองค์ความรู้)ท่ีแล้วเสร็จ.... ช้ิน  

  เรื่อง.......................................................ทุน (ใน/นอก).............มสี่วนร่วม..........%.  

  เรื่อง.......................................................ทุน (ใน/นอก).............มสี่วนร่วม..........%.  

จ. เอกสารทางวิชาการตามคณุลักษณะ ก.พ.อ.แต่ยังไม่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง.... ช้ิน  

ฉ. เอกสารทางวิชาการที่อยู่ระหวา่งเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ..........ช้ิน  

ช. งานปรับปรุงเอกสารการสอน/บทเรียนอิเลกทรอนิกส์ มากกว่า๑/๓ ของเอกสารเดมิ......ช้ิน  

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

ซ.การเผยแพรผ่ลงาน/จดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร  

   เรื่อง................................................................เผยแพร่โดย......................................  

..........................................................................จด(ลิขสิทธิ/์/สิทธิบัตร).....................  

   เรื่อง................................................................เผยแพร่โดย......................................  

..........................................................................จด(ลิขสิทธิ/์/สิทธิบัตร).....................  

ฌ. การใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์   

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

       -๒ - 
 

 



 
 
 
 
 

ประเภทงาน งาน ภาระ
งาน 

๔. งาน ก. เป็นวิทยากรบรรยาย(ใน/นอก) เรื่อง...........................................................................  

บริการ ข. เป็นวิทยากรบรรยาย(ใน/นอก) เรื่อง...........................................................................  

วิชาการ ค.เป็นวิทยากรบรรยาย(ใน/นอก) เรื่อง...........................................................................  

(ต่อ) ง.เป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพภายนอก ช่ือคณะกรรมการ...............................  

 จ.เป็นกรรมการที่ปรึกษา-ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ช่ือคณะกรรมการ.............................  

 ฉ.เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ภายนอก เรื่อง...............................  

 ช.ให้บริการหน่วยงานเก็บ/ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล ภายนอก เรือ่ง   
...................................................................................................        

 

 ซ. เป็นผู้ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ/ประเมินคณุภาพการศึกษา ของหน่วยงานภายนอก
ช่ือหน่วยงาน.................................................................................. 

 

 ฌ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ (ใน/ต่างประเทศ) ช่ือบทความ
และช่ือสิ่งพิมพ์ ..................................................................................... 

 

 ญ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ (ใน/ต่างประเทศ) ช่ือบทความ
และช่ือสิ่งพิมพ์ ..................................................................................... 

 

 ฎ. เป็นประธาน/หัวหน้า/กรรมการโครงการบริการวิชาการ ภายใน/ภายนอกเรื่อง
.........................................................ท่ีมีผลการประเมินความรู้  ความพึงพอใจ การน าไปใช้
ประโยชน์ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 

 

 ฏ. เป็นประธาน/หัวหน้า/กรรมการโครงการบริการวิชาการ ภายใน/ภายนอกเรื่อง
........................................................ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยและมีผล 
การประเมินความรู้ ความพึงพอใจ การน าไปใช้ประโยชน์ เฉลีย่ไมต่่ ากว่า ๓.๕๑ 

 

 ฐ. เป็นประธาน/หัวหน้า/กรรมการโครงการบริการวิชาการ ภายใน/ภายนอก เรื่อง 
.......................................................ทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยและมผีล 
การประเมินความรู้ ความพึงพอใจ การน าไปใช้ประโยชน์ เฉลีย่ไมต่่ ากว่า ๓.๕๑ 

 

 ฑ. เป็นกรรมการ/เข้าร่วมกิจกรรมของ สพค. เรื่อง........................................................ เมื่อ
..................................................... 

 

 ฒ. เป็นกรรมการ/เข้าร่วมกจิกรรมของ สกพ. เรื่อง........................................................ เมื่อ
..................................................... 

 

   
   

๕. งาน
ทะน-ุบ ารุง
ศิลปะ 

และ
วัฒนธรรม 

ก. เป็นกรรมการที่ปรึกษา-ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ช่ือคณะกรรมการ..............................  

ข. เป็นประธาน/หัวหน้า/กรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมทะนุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ระบุช่ือกิจกรรม......................................................................................................................... 

 

ค. เป็นประธาน/หัวหน้า/กรรมการจัดโครงการ/กิจกรรม ทะนุ  บ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ระบุช่ือกิจกรรม..................................................................................................................... 

 

ง. เป็นประธาน/หัวหน้า/กรรมการจัดโครงการ/กิจกรรม  ระบุช่ือกิจกรรม
..................................................................................... 

 

จ. .............................................................................................................  
   

       -๓ - 
 

 



 
หมายเหตุ สามารถเพิม่เตมิพื้นของข้อมูลไดต้ามแตจ่ะเห็นสมควร 
 
 
ลงช่ือ.......................................................ผู้รับการประเมิน      ลงช่ือ..........................................ประธานสาขาผูต้รวจสอบ 

  (.......................................................)                       (.......................................................) 
  

 

ประเภทงาน งาน ภาระ
งาน 

๖. ภารกจิ ๖.๑...........................................................................................................................................  

อื่นที่ได้รับ ๖.๒...........................................................................................................................................  

มอบหมาย ๖.๓...........................................................................................................................................  

เฉพาะกิจ ๖.๔...........................................................................................................................................  

นอกเหนือ ๖.๕...........................................................................................................................................  

จากค าสั่ง ๖.๖...........................................................................................................................................  

มอบหมาย ๖.๗...........................................................................................................................................  

งานประจ า ๖.๘...........................................................................................................................................  

ต าแหน่ง   

ประเภท   

ผู้บริหาร   

   

   

   

       -๔ - 
 

 



 
๑. สมรรถนะหลัก 

องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๑.๑ การมุ่ง
ผล สัมฤทธิ์ : 
ความมุ่งม่ัน
จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ให้ดีหรือให้
เกินมาตรฐาน
ที่มีอยู่ 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน     
ระดับที่ ๑ : แสดงควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ใหถู้กต้อง แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ขยันหมั่นเพียร ต้องการ
ปรับปรุงพัฒนางานให้ได้ดีขึ้น 
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสำมำรถท ำงำนได้
ผลงำนดีตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจ
ใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ  
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับปรุงวิธีกำร
ท ำงำนเพื่อให้ได้ผลงำนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน (ดีข้ึน เร็ว
ขึ้น คุณภาพดีขึ้น) มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ผู้รับบริการพึงพอใจ
มากขึ้น เสนอหรือทดลองท างานแบบใหม่ที่จะท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสำมำรถก ำหนด
เป้ำหมำย รวมทั้งพัฒนำงำน เพื่อให้ได้ผลงำนที่โดดเด่น อย่ำง
มีนัยส ำคัญ    
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกล้ำตัดสินใจ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและหน่วยงำนหรือมหำวิทยำลัย ได้
ประโยชน์สูงสุดโดยค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน แม้กำร
ตัดสินใจนั้นจะมีควำมเสี่ยง  

แบบประเมินสมรรถนะในกำรปฏิบัติรำชกำรส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
สำยวิชำกำร และพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร 

สังกัดมหำวทิยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 
……………………………………………….. 

 

ชื่อผู้รับกำรประเมิน...................................................................................สังกัด................................... 
 

ประเมินครัง้ที่.................. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ....... 



องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๑.๒ บริกำรที่ด ี
(Service Mind) 
: มีความตั้งใจและ
ความพยายามใน
การให้บริการ  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

 
 

  

ระดับที่ ๑ : ให้บริกำรด้วยควำมเป็นมิตร สุภาพ เต็มใจ  ให้
ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือ
ขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ 
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการบริการที่ต่อเนื่อง
และรวดเร็ว 
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยแก้ปัญหำ
หรือหาแนวทางแก้ไขให้แก่ผู้รับบริกำร   
อย่างรวดเร็ว และน าข้อขัดข้องไปพัฒนาการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้น  
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้บริกำรข้อมูล 
ข่าวสาร ทีเ่ป็นประโยชน์ที่เกินควำมคำดหวัง แม้ต้องใช้
เวลำหรือควำมพยำยำมอย่ำงมำกแม้ผู้รับบริการจะไม่ได้
ถามถึง  
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้ำใจและให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และให้บริกำรที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำรได้   
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ เป็นที่ปรึกษาและ
ให้บริกำรที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่ำงแท้จริงให้แก่
ผู้รับบริกำร   

 

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 
ต าแหน่ง........................สังกัด...........................................................  



องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๑.๓ กำรสั่งสม
ควำมเชี่ยวชำญ
ในงำนอำชีพ
(Expertise) : 
สนใจใฝ่รู้ สั่งสม 
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง จน
สามารถประยุกต์ 
ใช้ความรู้เชิง
วิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ากับการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน     
ระดับที่ ๑ : แสดงควำมสนใจและติดตำมควำมรู้ใหม่ๆ ในสำขำ
อำชีพหรือที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีควำมรู้ในวิชำกำร 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งแนวโน้มวิทยาการในสำขำอำชีพ
หรือที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสำมำรถน ำควำมรู้ 
วิทยำกำร หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มำปรับใช้กับกำรปฏิบัติหน้ำที ่
สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และศึกษำ พัฒนำตนเอง
ให้มีควำมรู้ และควำมเชี่ยวชำญในงำนและสหวิทยาการทั้งใน
เชิงลึก และเชิงกว้ำงมำกขึ้น อย่ำงต่อเนื่อง  สามารถน าความรู้
เชิงบูรณาการไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือการปฏิบัติ งานใน
อนาคต  
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนกำร
ท ำงำนในมหำวิทยำลัยที่เน้นควำมเชี่ยวชำญในวิทยำกำรด้ำน
ต่ำงๆ สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในองค์กร  

 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 
ต าแหน่ง........................สังกัด........................................................... 



องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ประเมิน
ตนเอง 

ผล
ประเมิน 

๑.๔ กำรยึดม่ันใน
ควำมถูกต้องชอบ
ธรรม และ
จริยธรรม 
(Integrity) : 
ด ารงตนและ
ประพฤติปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตาม
กฎหมายคุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และ
จรรยาข้าราชการ
เพ่ือรักษาศักดิ์ศรี
แห่งความเป็น
ข้าราชการ  
 
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : มีควำมสุจริตประพฤติชอบ ถูกต้องตาม
กฎหมาย และวินัยข้าราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทัง้แสดง
ความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีสัจจะรักษา
ค าพูด เชื่อถือได้   
ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการ 
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดม่ันใน
หลักกำรจรรยา-บรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ ไม่
เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิดและ
รับผิดชอบ  
เสียสละเพ่ือประโยชน์ทางราชการ  
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยืนหยัดเพื่อ
ควำมถูกต้อง   
กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้
อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และอุทิศตนเพื่อ
ควำมยุติธรรม   
ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้
อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในหน้าที่หรือต่อชีวิต 

 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน...................................................................... ........ 
ต าแหน่ง........................สังกัด...........................................................  



องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๑.๕ กำรท ำงำน
เป็นทีม 
(Teamwork) : 
ตั้งใจที่จะท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เป็น
ส่วนหนึ่งของทีม 
หน่วยงาน หรือ
มหาวิทยาลัย โดย 
ไม่จ าเป็น ต้องเป็น
หัวหน้าทีม 
สามารถสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพ
กับสมาชิกในทีม  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : ท ำหน้ำที่ของตนในทีมให้ส ำเร็จ สนับสนุนการ
ตัดสินใจของทีม ท างานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย รายงาน
ความคืบหน้าของงาน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของทีมให้สมาชิกทราบในทีม  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสัมพันธ์ใน
กลุ่ม ร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานใน
เชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพ่ือน
ร่วมทีม 
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ รับฟังความเห็นของ
สมาชิกส่งเสริมสัมพันธภาพภำยในทีม และประสำนควำม
ร่วมมือ เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน 
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ สนับสนุน 
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งำนประสบควำมส ำเร็จ แม้
ไม่มีการร้องขอ รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนร่วมทีม ยกย่อง
และให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมทีมอย่างจริงใจ  
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสำมำรถน ำทีม
ให้ปฏิบัติภำรกิจให้ได้ผลส ำเร็จ เสริมสร้างความสามัคคี 
คลี่คลาย ข้อขัดแย้งในทีม ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญ
ก าลังใจของทีม  

ชื่อผู้รับการประเมิน...................................................................  
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๒. สมรรถนะเฉพำะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผล
ประเมิน 

๒.๑ กำรคิด
วิเครำะห์ 
(Analytical 
Thinking)  
: เข้าใจและ
วิเคราะห์
สถานการณ์ 
ประเด็นปัญหา 
โดยแยกแยะ
ประเด็นออกเป็น
ส่วนย่อยๆ อย่าง
เป็นระบบ 
สามารถล าดับ
ความส าคัญ 
ช่วงเวลา เหตุและ
ผล ของกรณีต่างๆ
ได้  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่ชัดเจน     
ระดับท่ี ๑ : แยกแยะประเด็นปัญหำ หรืองำนออกเป็นส่วนย่อยๆ   
แต่ยังไม่เรียงล าดับความส าคัญ  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเข้ำใจควำมสัมพันธ์ขั้น
พื้นฐำนของปัญหำหรืองำน  ระบุระบุข้อดีข้อเสีย เหตุและผล ในแต่
ละสถานการณ์ต่างๆ ได้ สามารถล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วน
ได้ 
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเข้ำใจควำมสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนของปัญหำหรืองำน   
กับเหตุปัจจัยที่ซับซ้อน วางแผนขั้นตอนการด าเนินงานที่มีผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เก่ียวกับ
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ 
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสำมำรถวิเครำะห์ หรือ
วำงแผนงำนที่ซับซ้อนได้  และวางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้
ล่วงหน้า  
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และใช้เทคนิค และรูปแบบ
ต่ำงๆ ที่เหมาะสมในกำรก ำหนดแผนงำนหรือขั้นตอนกำรท ำงำน 
เพื่อเตรียมทำงเลือกส ำหรับกำรป้องกัน หรือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งข้อดีข้อเสียไว้ให้  

 

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 
ต าแหน่ง........................สังกัด........................................................... 



 

องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๒.๒. กำรใส่ใจ
และพัฒนำผู้อื่น 
(Caring 
Others): ใส่ใจ
และตั้งใจที่จะ
ส่งเสริม ปรับปรุง
และพัฒนาผู้อ่ืน
ทั้งทางปัญญา 
ร่างกาย จิตใจ 
และทัศนคติท่ีดี
อย่างยั่งยืนเกิน
กว่ากรอบของ
หน้าที่  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : ใส่ใจและให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกายจิตใจ
ผู้อ่ืน  โดยเชื่อมั่นว่าผู้อ่ืนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้น
ได้  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสอนหรือให้
ค ำแนะน ำเพื่อพัฒนำให้ผู้อ่ืนมีศักยภำพหรือมีสุขภำวะท้ัง
ทำงปัญญำ ร่ำงกำย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี  อย่างยั่งยืน 
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะที ่๒ และใส่ใจในกำรให้
เหตุผลประกอบกำรแนะน ำ หรือมีส่วนสนับสนุนในกำร
พัฒนำผู้อื่น   
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และติดตำมและให้
ค ำติชมเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง   
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และมุ่งเน้นกำร
พัฒนำจำกรำกของปัญหำ หรือควำมต้องกำรที่แท้จริงของ
ผู้อื่น เพ่ือให้สามารถจัดท าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ 
สุขภาวะ หรือทัศนคติท่ีดีอย่างยั่งยืนได้ 
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องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๒.๓ กำรสืบเสำะ
หำข้อมูล 
(Information 
Seeking)  : 
ความใฝ่รู้เชิงลึกที่
จะแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับสถาน-
การณ์ ภูมิหลัง 
ประวัติความ
เป็นมา ประเด็น
ปัญหา หรือ
เรื่องราวต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือจะ
เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำง
ไม่ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : หำข้อมูลเบื้องต้นจำกข้อมูลที่มีอยู่ หรือ
จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือถามผู้ที่เก่ียวข้อง
โดยตรง 

ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสืบเสำะ
ค้นหำข้อมูล  ด้วยวิธีการที่มากกว่าการตั้งค าถาม
พ้ืนฐาน 

ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และแสวงหำ
ข้อมูลเชิงลึกจากผู้รู้อื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องจนค้นพบโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานต่อไป  
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสืบค้น
ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  
ในช่วงเวลาที่ก าหนด  วิจัย หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และวำงระบบ
กำรสืบค้นรวมทั้งมอบหมายให้ผู้อ่ืนสืบค้นข้อมูล เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๒.๔ ควำมผูกพัน
ที่มีต่อมหำวิทยำ-
ลัย(Organi-
zational 
Commitment): 
จิตส านึกหรือความ
ตั้งใจที่จะ
แสดงออกซ่ึง
สมรรถนะที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการและ
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 
ยึดถือประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ตั้งก่อน
ประโยชน์ส่วนตัว  
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของมหำวิทยำลัย เคารพ
และถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย  
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ พึงพอใจและภาคภูมิใจ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย แสดงควำมภักดีต่อ
มหำวิทยำลัย  มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย 
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และมีส่วนร่วมในกำร
ผลักดันพันธกิจของมหำวิทยำลัยให้บรรลุ เป้าหมาย  
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยึดถือประโยชน์
ของมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงานเป็นที่ตั้ง  
ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย แม้จะมี
ผู้ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม 
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ของมหำวิทยำลัย หรือโน้มน้าวผู้อื่นให้เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๒.๕ กำรสร้ำง
สัมพันธภำพ
(Relationship 
Building) : สร้าง
หรือรักษาสัมพันธ-
ภาพฉันมิตร เพ่ือ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
กับงาน 
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : สร้างหรือรักษาการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ในงาน  
ระดับที่ ๒ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๑ และสร้างมิตรภาพหรือ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ หรือผู้อื่น  
ระดับที่ ๓ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๒ และสร้างหรือ
รักษาการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมใน
วงกว้างเพ่ือประโยชน์ในงาน  
ระดับที่ ๔ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๓ และสร้างหรือรักษา
ความสัมพันธ์ฉันมิตร โดยมีความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวมากขึ้น  
ระดับที่ ๕ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๔ และรักษา
ความสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยาว ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 
แม้อาจจะไม่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์ในงานกันแล้วก็ตาม  
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๓. สมรรถนะทำงกำรบริหำร 
  

องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๓.๑ สภำวะผู้น ำ
(Leadership) : 
ความสามารถ หรือ
ความตั้งใจที่จะรับ
บทในการเป็นผู้น า
ของกลุ่ม ก าหนด
ทิศทาง เป้าหมาย 
วิธีการท างาน ให้
ทีมปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่น เต็ม
ประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : ด าเนินการประชุมได้ดีและแจ้งข่าวสารโดยตลอด 

ระดับที่ ๒ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๑ และเป็นผู้น าในการ
ท างานของกลุ่ม ก าหนดเป้าหมาย วิธีการท าให้กลุ่มท างานดีขึ้น  
รับฟังความคิดเห็น สร้างขวัญก าลังใจ ปฏิบัติต่อสมาชิกด้วย
ความยุติธรรม  
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และให้ค าปรึกษา ดูแล
ช่วยเหลือ สนับสนุน ปกป้องทีมงาน และชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 
ระดับที่ ๔ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๓ และประพฤติตนอยู่ใน
กรอบของธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา   
ระดับที่ ๕ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๔ สามารถรวมใจคนให้
มั่นใจในการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วง มีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 
ต าแหน่ง........................สังกัด...........................................................  



องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๓.๒ วิสัยทัศน์
(Visioning) : 
ความสามารถใน
การก าหนดทิศทาง 
ภารกิจ และ
เป้าหมายการ
ท างานที่ชัดเจน
และสร้างความร่วม
แรงร่วมใจเพ่ือให้
ภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร และสามารถ
อธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่างานที่ท าตอบสนองวิสัยทัศน์อย่างไร  
ระดับที่ ๒ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๑ และช่วยท าให้ผู้อื่นรู้
และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการท างานของหน่วยงาน
ภายใต้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
เพ่ือประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์  
ระดับที่ ๓ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๒ และ สร้างแรงจูงใจให้
ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
ระดับที่ ๔ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๓ และก าหนดนโยบายให้
สอดคล้อง เพ่ือตอบสนองต่อการน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 
ระดับที่ ๕ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๔ และก าหนดวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ระดับประเทศและคาดการณ์ได้ว่าประเทศจะได้รับผลกระทบ
อย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก  
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 
ต าแหน่ง........................สังกัด...........................................................  



 

องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๓.๓ การวางกล
ยุทธ์ภาครัฐ
(Strategic 
Orientation) :
สามารถน า
วิสัยทัศน์และ
นโยบายภาครัฐมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยได้ 
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : รู้และเข้ำใจนโยบำยภำครัฐว่ำเกี่ยวโยงกับหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนอย่ำงไร  สามารถวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้  
ระดับที่ ๒ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๑ และน าประสบการณ์
มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ได้ 
ระดับที่ ๓ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๒ และน าทฤษฎีหรือ
แนวคิดซับซ้อนหรือแนวทางปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ มาใช้
ในการพัฒนาเป้าหมายหรือก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
ระดับที่ ๔ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๓ และ ก าหนดกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองภายในประเทศ หรือของโลกท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้บรรลุ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ ๕ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๔ และบูรณาการองค์
ความรู้ใหม่มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
การปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง   
 

 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 
ต าแหน่ง........................สังกัด...........................................................  



 
 

องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๓.๔ ศักยภาพเพ่ือ
น าการปรับเปลี่ยน
(Change 
Leadership) :
ความสามารถใน
การกระตุ้น หรือ
ผลักดันหน่วยงาน
ไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนที่เป็น
ประโยชน์ 
 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : เข้าใจและยอมรับความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยน 
และเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 
ระดับที่ ๒ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๑ และสามารถท าให้
ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น 

ระดับที่ ๓ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๒ และกระตุ้น และสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยน  
ระดับที่ ๔ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๓ และวางแผนงานอย่าง
เป็นระบบ ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน และติดตาม
การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ  
ระดับที่ ๕ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๔ และผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างขวัญก าลังใจ และความ
เชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน....................................................................... ....... 
ต าแหน่ง........................สังกัด...........................................................  



 
 
 

องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ค ำชี้แจงสมรรถนะ สมรรถนะที่แสดงออก ระดับสมรรถนะ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 

๓.๕ การควบคุม
ตนเอง (Self  
Control) :
ความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ 

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี ้หรือแสดงอย่ำงไม่
ชัดเจน  

   

ระดับที่ ๑ : ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ รู้เท่าทันอารมณ์ของ
ตนเอง ควบคุมอารมณ์ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ ไม่แสดงอารมณ์แม้จะ
ถูกยั่วยุ เพ่ือไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ระดับที่ ๔ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๓ สามารถบริหารจัดการ
อารมณ์และความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับที่ ๕ : แสดงพฤติกรรมระดับที่ ๔ และเอาชนะอารมณ์
ด้วยความเข้าใจ 

 

                 ลงชื่อ................................................................ผู้ รับการประเมิน 
                   (.................................................................)  
 

ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน  
      (..................................................................) 

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................. 
ต าแหน่ง........................สังกัด...........................................................  



ส่วนที่  ๑ :  ขอ้มูลของผู้รับการประเมิน

รอบการประเมนิ รอบท่ี   ๑ ๑  ตุลาคม ___________  ถึง  ๓๑  มีนาคม   _________________

รอบท่ี   ๒ ๑  เมษายน __________  ถึง  ๓๐  กันยายน _________________

ชื่อผู้รับการประเมิน ( นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________

ต าแหนง่___________________________________________   ประเภทต าแหนง่ ___________________________________

ระดับต าแหนง่ _____________________________________     สังกัด____________________________________________

ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นาง)_____________________________________________________________________________

ต าแหนง่_____________________________________________________________________________________________

ค าชีแ้จง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีด้วยกัน  ๓  หน้า  ประกอบด้วย

ส่วนที ่๑:  ข้อมูลของผู้รับการประเมิน  เพือ่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน

ส่วนที ่๒:  สรุปผลการประเมิน  ใช้เพือ่กรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์  ของงาน  องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการ

              ปฏิบัติราชการ  และน้ าหนักของทัง้สององค์ประกอบในแบบสรุปส่วนที ่ ๒ นี้  ยังใช้ส าหรับค านวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย

            - ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

            - ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ให้น ามาจากแบบประเมินสมรรถนะ  โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

ส่วนที ่๓:  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 

ส่วนที ่๔:  การรับทราบผลการประเมิน  ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

ส่วนที ่๕:  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกล่ันกรองผลการประเมิน  แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ

             และให้ความเห็น

แบบสรปุการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ



ส่วนที่  ๒ :  การสรุปผลการประเมิน

คะแนน น้ าหนัก
( ก ) ( ข )

รวม 100%

ระดบัผลการประเมนิ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ส่วนที่  ๓ :  แผนพัฒนาการปฏิบตัริาชการรายบคุคล

ชว่งเวลาที่ตอ้งการ
การพัฒนา

ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะ
ที่ต้องได้รบัการพัฒนา

วิธกีารพัฒนา

องค์ประกอบการประเมิน รวมคะแนน (ก) + (ข)

 องค์ประกอบที่  ๑ :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน

 องค์ประกอบที่  ๒ :  พฤตกิรรมการปฏบิัตริาชการ

 องค์ประกอบอ่ืน ( ถ้าม ี)

    



ส่วนที่  ๔:  การรับทราบผลการประเมนิ

  ผู้รับการประเมนิ :

ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏบิติัราชการ  ลงชือ่ : ...........................................................

รายบคุคลแล้ว  ต าแหน่ง : ......................................................

 วันที่ : ............................................................

ผู้ประเมนิ :

ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ  ลงชือ่ : ...........................................................

ได้แจ้งผลการประเมินเมือ่วันท่ี .....................................................  ต าแหน่ง : ......................................................

แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบผลการประเมิน  วันที่ : ............................................................

โดยม.ี...................................................................เปน็พยาน

ลงชือ่ ...................................................... พยาน
ต าแหน่ง...................................................
วันที่.........................................................

ส่วนที่  ๕ : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป :
เหน็ด้วยกับผลการประเมิน  ลงชือ่ : ...........................................................

มีความเหน็ต่าง  ดังนี้  ต าแหน่ง : ......................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................  วันที่ : ............................................................
.......................................................................................................................

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไปอีกชัน้หน่ึง (ถ้าม)ี :

เหน็ด้วยกับผลการประเมิน  ลงชือ่ : ...........................................................

มีความเหน็ต่าง  ดังนี้  ต าแหน่ง : ......................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................  วันที่ : ............................................................
.......................................................................................................................








































































































