เอกสารหมายเลข 3

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีบุคลากรตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์
คาชี้แจง
1. การแบ่งประเภทผู้ช่วยอาจารย์ เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
1.1 ผู้ช่วยอาจารย์ เน้นสอนบรรยาย คือผู้ช่วยอาจารย์ที่อาจจะสอนทั้งบรรยายและปฏิบัติการ แต่ได้รับ
มอบหมายให้เน้นการสอนบรรยาย
1.2 ผู้ช่วยอาจารย์ เน้นสอนปฏิบัติการ คือผู้ช่วยอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เน้นการสอนปฏิบัติการ
2. การแบ่งช่วงผลคะแนนการประเมิน
คะแนนประเมิน

เกรด

 80

A

70-79

B

60-69

C

 60

ไม่พิจารณาขึ้นเงินเดือน

3. เกณฑ์พิจารณาปรับเงินเดือนประจาปีของบุคลากร ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์
3.1 ต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงจะได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือน
3.2 กรณีผลการประเมินต่่ากว่า 60 คะแนน ติดต่อกัน 2 ปี มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเลิกจ้าง
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เกณฑ์การประเมินบุคลากร ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์
น้าหนัก ( % )
องค์ประกอบและตัวชี้วัด

เน้นบรรยาย

เน้น
ปฏิบัติการ

1. ภาระงานสอน

45

45

1.1 ปริมาณการสอนวิชาบรรยายและวิชาปฏิบตั ิ

20

10

1.2 การออกข้อสอบ
1.2 การเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/เครือ่ งมือ
เพื่อการเรียนการสอน
1.3 การคุมสอบ
1.4 คุณภาพการช่วยสอนประเมินโดยนักศึกษา
1.5 คุณภาพการช่วยสอนประเมินโดยอาจารย์
หรือผู้ร่วมงาน
2. งานบริการ/งานที่ได้รับมอบหมาย/งานบริการ
นักศึกษา/งานกิจกรรมนักศึกษา

10

-

-

20

5
5

5
5

5

5

30

30

15

15

15

15

3. การรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

5

5

4. งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนางาน
6. การพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับงานในหน้าที่

5
10
5

5
10
5

100

100

2.1 งานบริการ/งานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานบริการนักศึกษาในการจัดท่าโครงงาน
หรือ 2.3 งานกิจกรรมนักศึกษา

น้าหนักรวม 6 องค์ประกอบหลัก

คะแนนที่ได้
0-4

คะแนนถ่วง
น้าหนัก
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คาอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน: ครูปฏิบัติการ/ ผู้ช่วยอาจารย์
องค์ประกอบและตัวชี้วัด
1. ภาระงานสอน
1.1 ปริมาณการสอน
(ครูปฏิบัติการ/ ผู้ช่วยอาจารย์ ที่เน้นบรรยาย)

0

1

ไม่มีภาระงานสอน

 น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือ น้อยกว่า 15 ชม./สัปดาห์

 6 หน่วยกิต ขึ้นไป
หรือ 18 ชม./สัปดาห์ ขึน้ ไป

 12 หน่วยกิต ขึ้นไป
หรือ 21 ชม./สัปดาห์ ขึน้ ไป

 18 หน่วยกิต ขึน้ ไป
หรือ 24 ชม./สัปดาห์ ขึ้นไป

 ออกข้อสอบในวิชาที่สอนไม่
ครบทุกวิชาทีส่ อน

 ออกข้อสอบในวิชาที่สอน
ครบทุกวิชา
 ส่งผลคะแนนตรงตามที่
ก่าหนด

 ปฏิบัติครบตามเกณฑ์ 3
คะแนน และ
 มีการพัฒนาข้อสอบและเพิ่ม
จ่านวนข้อสอบในคลัง
ข้อสอบ

 เตรียมได้อย่างเหมาะสมแก่
การเรียนการสอน
 มีข้อบกพร่องบ้างเป็นบางครัง้

 เตรียมได้อย่างเหมาะสมแก่
การเรียนการสอน และ
ก่อให้เกิดการประหยัด
 สามารถแก้ปญ
ั หาการ
จัดเตรียมงานได้ แต่ต้องการ
ค่าแนะน่า

 ออกข้อสอบครบทุกวิชาที่
สอน
 ส่งผลคะแนนตรงตามที่
ก่าหนด
 สามารถวิเคราะห์ข้อสอบใน
วิชาที่สอนได้อย่างครบถ้วน
 เตรียมได้เหมาะสมแก่การ
เรียนการสอน และสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่าง
ชัดเจน
 สามารถแก้ปญ
ั หาการ
จัดเตรียมงานได้ด้วยตนเอง

 ท่าหน้าที่คุมสอบได้ไม่ดี
หรือไม่ครบตามจ่านวน

 คุมสอบส่วนกลางครบตามที่
ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี

 คุมสอบส่วนกลางครบตามที่
ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี
 ให้ความร่วมมือในการคุม
สอบนอกตารางเกินกว่า 3
ครั้ง

 คุมสอบส่วนกลางครบตามที่
ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี
 ให้ความร่วมมือในการคุม
สอบนอกตารางเกินกว่า 5
ครั้ง

ไม่ได้ปฏิบัติ

1.2 การออกข้อสอบ

(ครูปฏิบัติการ/ ผู้ช่วยอาจารย์ ที่เน้นปฏิบัติการ)
1.2 การเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/เครือ่ งมือเพื่อการเรียนการสอน

1.3 การคุมสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน
2

 บกพร่องในการเตรียม
บ่อยครั้ง

ไม่ได้ปฏิบัติ

3

4

 ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ 3
คะแนน และ
 มีการคิดค้นกระบวนการ
ใหม่ หรือ มีงานนวัตกรรม
ที่สามารถน่ามาใช้ประโยชน์
ลดต้นทุนการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเพือ่ การ
เรียนการสอนได้อย่างจริงจัง
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0

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2

1.4 คุณภาพการช่วยสอนประเมินโดยนักศึกษา

ต่่ากว่า 3.00

เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

เฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป

เฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป

1.5 คุณภาพการช่วยสอนประเมินโดยอาจารย์หรือผู้ร่วมงาน
2. งานบริการ/งานที่ได้รับมอบหมาย/งานบริการนักศึกษา/
งานกิจกรรมนักศึกษา

ต่่ากว่า 3.00

เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

เฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป

เฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่

 ให้บริการแก่หน่วยงานภายใน
และภายนอกตามสมควร
หรือสามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้ตาม
สมควร หรือปฏิบัตินอกเหนือ
หน้าที่เป็นบางครั้ง

 ให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอกได้ดี
หรือสามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้ดีและ
ครบถ้วน หรือปฏิบัติงาน
นอกเหนือหน้าที่บ่อยครั้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ

 ให้ค่าปรึกษาแก่นกั ศึกษาที่
รับผิดชอบ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้พอสมควร
 หรือเป็นที่ปรึกษาโครงงาน
นักศึกษา 1 โครงงาน

 ให้ค่าปรึกษาแก่นกั ศึกษาที่
 ให้ค่าปรึกษาแก่นกั ศึกษาที่
รับผิดชอบ และสามารถ
รับผิดชอบ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี นักศึกษาไม่
ปฏิบัติงานได้ดีมาก
เกิดปัญหาในการเรียน
นักศึกษาไม่มีปัญหาใด ๆ
 หรือเป็นที่ปรึกษาโครงงาน
ต่อการเรียนและการ
นักศึกษาเกินกว่า 2 โครงงาน
ลงทะเบียน
 หรือเป็นที่ปรึกษาโครงงาน
นักศึกษาเกินกว่า 3
โครงงาน คุณภาพผลงานดี

องค์ประกอบและตัวชี้วัด

2.1 งานบริการ/งานที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานบริการนักศึกษาในการจัดท่าโครงงาน

ไม่ได้ปฏิบัติ

3

4

 ให้บริการแก่หน่วยงาน
 ให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอกได้ดี
ภายในและภายนอกได้ดี
มาก หรือสามารถปฏิบัติงาน
เยี่ยม หรือสามารถ
ที่ได้รับมอบหมายได้ดีมาก
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
และสามารถปฏิบัติงาน
ได้ดีเยี่ยม
 ยินดีช่วยท่างานให้
นอกเหนือจนเสมือนเป็น
หน้าที่ของตนอย่างมี
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/
ประสิทธิภาพ
คณะ/สถาบัน เพือ่ ส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางบวกทั้ง
ด้านการเรียนการสอน/
ชื่อเสียงของหลักสูตร และ
จ่านวนนักศึกษา
 ให้ค่าปรึกษาแก่นกั ศึกษาที่
รับผิดชอบ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยม
นักศึกษาในความรับผิดชอบ
ไม่มีปัญหาใด ๆ ในการเรียน
และการลงทะเบียนและ
ปัญหาส่วนตัว
 หรือเป็นที่ปรึกษาโครงงาน
นักศึกษาเกินกว่า 4
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องค์ประกอบและตัวชี้วัด

0

1

ไม่ได้ปฏิบัติ

 ช่วยงานกิจกรรมนักศึกษา
ของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
ตามทีร่ ับมอบหมาย

3. การรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

 ไม่มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาผลประโยชน์ใดๆ
ของส่วนรวม
 ไม่เป็นธุระ ไม่ใส่ใจ เมื่อ
พบความเสี่ยง จนมี
ปัญหาเกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหาย
ตามมา

 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ตามมาตรการทีก่ ่าหนดในงาน
ที่ตนรับผิดชอบ

4. งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทุก

 เข้าร่วมกิจกรรม 1 กิจกรรม

ระดับ
 ไม่เป็นกรรมการจัด
กิจกรรม

 ไม่เป็นกรรมการจัดกิจกรรม

หรือ 2.3 งานกิจกรรมนักศึกษา

5. การพัฒนางาน
การวัดกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่างาน เพื่อให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ท่าคะแนนรวมได้ 0 คะแนน

ท่าคะแนนรวมได้ 1 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
2

3

4

โครงงานและคุณภาพ
ผลงานดีมาก
 ช่วยงานกิจกรรมนักศึกษา
 ช่วยงานกิจกรรมนักศึกษา
 ช่วยงานกิจกรรมนักศึกษา
ของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
ของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
ของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
ตามทีร่ ับมอบหมาย
ตามทีร่ ับมอบหมายได้ดี
ตามทีร่ ับมอบหมายได้ดีมาก

เป็นกรรมการ ผู้ประสาน
 เป็นผู้ประสานงานด้าน
 เป็นกรรมการ ผู้ประสานงาน
และเป็นก่าลังส่าคัญหลัก
กิจการนักศึกษาเกินกว่า 2
ด้านกิจการนักศึกษาเกินกว่า
ด้านกิจการนักศึกษาของ
กิจกรรม
3 กิจกรรม
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
เกินกว่า 5 กิจกรรม
 ปกป้องและรักษา
 ปกป้องและรักษา
 ปฏิบัติได้ตาม ข้อ 3
ผลประโยชน์ของ
ผลประโยชน์ของ
และ
มหาวิทยาลัย เพือ่ ไม่ให้เกิด
มหาวิทยาลัย
 ปัองกันความเสียหาย ที่คาด
ความเสียหาย
 ดูแลเอาใจใส่ สถานที่
ว่าจะเกิดขึน้ ได้
 รายงานเมือ่ พบความเสี่ยง
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
 เป็นแบบอย่างทีด่ ี
หรือปัญหาที่จะท่าให้เกิด
การท่างาน
ความเสียหายตามมา หรือ
 ท่านุบ่ารุงซ่อมแซม และ
เมื่อเกิดความเสียหายนั้นแล้ว
ดูแลให้มีการแก้ไขปรับปรุง
ตามความเหมาะสม
 เข้าร่วมกิจกรรม 2-3
 เข้าร่วมกิจกรรม 4-5
 เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
 ไม่เป็นกรรมการจัดกิจกรรม  เป็นกรรมการจัดกิจกรรม 2  เป็นกรรมการจัดกิจกรรม 3
กิจกรรมขึน้ ไป
กิจกรรมขึน้ ไป หรือ
ประธาน 1 กิจกรรม
ท่าคะแนนรวมได้ 2 คะแนน

ท่าคะแนนรวมได้ 3 คะแนน

ท่าคะแนนรวมได้ 4 คะแนน
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องค์ประกอบและตัวชี้วัด

0

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2

ไม่ปฏิบัติทุกข้อ

ปฏิบัติ 1 ข้อ

ปฏิบัติ 2 ข้อ

3

4

ปฏิบัติ 3 ข้อ

ปฏิบัติ 4 ข้อ

หัวข้อที่นับคะแนนรวมได้
ก. การรายงานผลแบบ PDCA ในงานประจ่าที่รับผิดชอบ (1 รายงาน
PDCA ได้ 1 คะแนน)
ข. การรายงานผลแบบ PDCA ในงานโครงการที่รับผิดชอบ (1
รายงาน PDCA ได้ 1 คะแนน)
ค. การออกแบบกระบวนการท่างานจนสามารถท่างานเสร็จได้เร็วขึ้น
(มีการรายงานผลการด่าเนินงานได้ 1 คะแนนต่อกระบวนการ และ
ถ้าลดการเบิกค่าล่วงเวลาได้ 30% เทียบกับปีก่อนได้บวก 1
คะแนน ถ้าลด 20% ได้บวก 0.5 คะแนน)
ง. การจัดท่าคู่มือหรือสื่อความรู้การท่างานต่างๆ (จัดท่าใหม่ได้ 1
คะแนน ปรับปรุงได้ 0.5 คะแนน)
จ. กาพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดการพึ่งพางบประมาณ (1 ชิ้น ได้ 1 คะแนน)

6. การพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับงานในหน้าที่
หัวข้อที่ต้องปฏิบัติ
ก. เข้าร่วมเฉพาะประชุมใหญ่ประจ่าปีที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
ข. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดู
งาน ฝึกงาน ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เป็น
ประโยชน์กับงานในหน้าที่ หรือหน่วยงาน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ค. มีการพัฒนาความรู้และทักษะหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ
ข อย่างเป็นรูปธรรม
ง. มีการรายงานผลการน่าความรู้และทักษะจากข้อ ข ไปใช้ใน
การท่างาน
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