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แบบข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ต าแหน่ง อาจารย์  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทสายวิชาการ  
  รอบที่ 1 (1 ตุลาคม  2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) 
  รอบที่ 2 (1 เมษายน  …...  ถึง 30 กันยายน  ……) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อผู้รับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
ต าแหน่ง ……………………………………………………………………… สังกัด……………………………………………………………………… 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน  ดร.ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง          ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% 
 

วัดผลการด าเนินงาน (KPI) 
ระดับค่าเป้าหมาย น้ าหนัก  

1 2 3 4 5  

1.  ด้านการเรียนการสอน  (ค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 60) 

   1.1  จ านวนที่สอนต่อสัปดาห์ <9 9-10 11-12 13-14 ≥ 15 

10% 

 รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการของหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะ ค านวณจากสูตร จ านวนคาบท่ีสอน x 5/6  
    (ถ้าสอนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 คาบ ได้คะแนนระดับ 5) 
 รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองผู้อ านวยการของหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะ ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน 
   ของหน่วยงานท่ีเทียบเท่า ค านวณจากสูตรจ านวนคาบที่สอน x 5/9  
   (ถ้าสอนมากกว่าหรือเท่ากับ 9 คาบ ได้คะแนนระดับ 5) 
 ประธานโปรแกรมวิชา ค านวณจากสูตร จ านวนคาบที่สอน x 5/12  
    (ถ้าสอนมากกว่าหรือเท่ากับ 12 คาบ ได้คะแนนระดับ 5) 
 อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางการบริหาร ค านวณจากสูตร  จ านวนคาบท่ีสอน x 5/15 
   (ถ้าสอนมากกว่าหรือเท่ากับ 15 คาบ ได้คะแนนระดับ 5) 
   1.2  มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ในรายวิชาที่สอน 
(จ านวนรายวิชา) 

ไม่ท า   =1 ≥ 2 8% 

   1.3  มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ลักษณะวิชาและผู้เรียน 

ไม่ท า   =1 ≥ 2 8% 

   1.4  มีการจัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือต ารา
ประกอบการสอน 

ไม่ท า   =1 ≥2 8% 

   1.5  ส่งผลการเรียนทุกรายวิชาตรงเวลาตามก าหนด บางวิชา    ทุกวิชา 8% 

   1.6  มีงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ไม่ม ี  

มีแต่ยัง 
ไม่เสร็จ 

 
มีและ
เสร็จ

สมบูรณ ์
8% 

    1.7 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ≤3 3.01-3.50 3.51-4.00 4.01-4.50 4.51-5.00 10% 
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วัดผลการด าเนินงาน (KPI) 
ระดับค่าเป้าหมาย น้ าหนัก 

(ข) 1 2 3 4 5 

2.  ด้านงานวิจัยและงานวิชาการ (ค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 20)  

     ด้านงานวิจัย 
     2.1  มีการเสนอโครงการวิจัยทั้งภายใน หรือภายนอก 
           มหาวิทยาลยั ไม่มี  เสนอ 

แต่ไม่อนุมัติ 
 อนุมัติ 1% 

     2.2  ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
           จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลยั ไม่ม ี ≤ 20,000 

20,001 - 
30,000 

30,001-
40,000 

> 40,000 2% 

2.3  มีงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ ไม่ม ี    ม ี 3% 

     2.4  มีบทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการ 
           เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการ 
           กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)  ไม่มี 

มีบทความ  
แต่ไม่ผ่าน 

peer 
review 

มีและผ่าน
กระบวนการ  

peer 
review 

ระดับอื่นๆ 

มีและผ่าน
กระบวนการ  

peer 
review 

ระดับชาต ิ

มีและผ่าน
กระบวนการ  

peer 
review 
ระดับ

นานาชาต ิ

3% 

     3.5  มีงานประดิษฐ/์งานออกแบบ/งานสร้างสร้าง  
           ที่ได้จดลิขสิทธิ์หรือการคุ้มครองทางกฎหมาย ไม่ม ี    ม ี 2% 

     ด้านงานวิชาการ 

     3.6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร/ 
          อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร/ ผู้รับผิดชอบ 
          รายวิชาฝกึประสบการณวิ์ชาชีพ/ผู้ประสานงาน 
          รายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป 

ไม่มี 1 2 3 >3 3% 

     3.7 การปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการวิชาชีพ/ 
          นิเทศสหกจิศึกษา/งานท่ีปรึกษาประจ าหมู่เรียน ไม่ม ี    ม ี 1% 

     3.8 เป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือกรรมการด าเนิน 
          โครงการหรอืกิจกรรมสนับสนุนการเรยีนรู้ของ 
          นักศึกษา 

ไม่มี  
มีส่วนร่วม

เป็น
กรรมการ 

 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 2% 

     3.9 ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการหรือ 
          กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพการแข่งขันใหกั้บ 
          นักศึกษา 

ไม่มี 
มีแต่ไม่ได้รับ

รางวัล 

มีและได้รับ
รางวัลระดับ
มหาวิทยาลัย 

มีและได้รับ
รางวัลระดับ

ภูมิภาค 

มีและได้รับ
รางวัล

ระดับชาต ิ
3% 

4. ด้านบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ค่าถ่วงน้ าหนัก = 5) 

   4.1 วิทยากรและอาจารย์พิเศษท้ังภายในและภายนอก 
        มหาวิทยาลยั ไม่มี < 3 ชม. 3-5 ชม. 6-9 ชม. > 10 ชม. 1% 

   4.2 การเป็นกรรมการด้านวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ 
        ท่ีปรกึษาวิทยานพินธ์หรอืภาคนิพนธ์ระดบั 
        บัณฑิตศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ไม่มี    มี 2% 

   4.3 ระดับความรับผิดชอบในการด าเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมเผยแพร่บริการวิชาการของหลักสูตร/คณะ ไม่มี  

มีส่วนร่วม
เป็น

กรรมการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 2% 

6. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่เป็นคร้ังคราว ค าสั่งไปราชการหรือเข้าร่วมอบรม ประชุม เป็นต้น (ค่าถ่วงน้ าหนัก = 15) 15% 
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ส่วนที่ 3 ข้อตกลงพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 30% 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะหลัก) ระดับค่าคาดหวัง 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู ่โดยมาตรฐานน้ี 

 อาจเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งยัง   
    หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิด 
    ที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 

2 

2.  บริการที่ดี : ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
  ที่เกี่ยวข้อง 

2 

3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัต ิ
 หน้าท่ีราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิง 
 วิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

2 

4.  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  และจริยธรรม : การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
    เหมาะสม ท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยา 

3 

5.  การท างานเป็นทีม : ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ  
    โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษา 
    สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

2 

 

ส่วนที่ 4 ลงนามข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
    ลายมือช่ือ....................................................... (ผู้รับการประเมิน) 
         (……….…………………………………………………...) 
              วันท่ี............................................... 

 
 
   ลายมือช่ือ................................................................ (ผู้พยาน) 
           (……….…………………………………………………...) 
                วันท่ี............................................... 

 
 

ลายมือช่ือ............................................................ (ผู้ประเมิน) 
(ดร.ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
                                                              วันท่ี...............................................  

 


