TE-S-02

มติที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 8/2559 (18 ส.ค. 2559)

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่ 1 ของบุคคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน คาอธิบายระดับค่าคะแนน/ความสาเร็จของงานและค่าเป้าหมาย
2. ตารางตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินองค์ประกอบที่ 1
ตัวชี้วัด
คาอธิบายระดับค่าคะแนน/ความสาเร็จของงาน
งานหลัก
1.1 ภาระงานหลัก
ระดับที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ต่ากว่าร้อยละ 60 ของภาระงานที่
ตามตาแหน่งงานและภาระ
ได้รับมอบหมาย
งานที่ทาข้อตกลง
ระดับที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ร้อยละ 60 - 69 ของภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย
ระดับที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ร้อยละ 70 - 79 ของภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย
ระดับที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ร้อยละ 80 - 89 ของภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย
ระดับที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ร้อยละ 90 - 100 ของภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย
1.2 ภาระงานรอง
ระดับที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ต่ากว่าร้อยละ 60 ของภาระงานที่
ตามภาระงานทดแทน
ได้รับมอบหมาย
งานมอบหมายเพิ่มพิเศษ
ระดับที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ร้อยละ 60 - 69 ของภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย
ระดับที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ร้อยละ 70 - 79 ของภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย
ระดับที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ร้อยละ 80 - 89 ของภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย
ระดับที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ร้อยละ 90 - 100 ของภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย

เป้าหมาย

ค่าน้าหนัก*

หมายเหตุ

ระดับที่ 3
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ปฏิบัติได้ ร้อยละ
70 – 79

ร้อยละ…..

คานิยามของผลสัมฤทธิ์ของงาน
หมายถึง จานวนผลงาน งานสาเร็จ มีความถูกต้อง
ทันเวลา และคุ้มค่า
* (ตามข้อตกลงผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมิน)
ค่าคะแนนระดับ 3 = 3.5 (ร้อยละ 76 – 79.9)
ค่าคะแนนระดับ 4 = 4.5 (ร้อยละ 86 – 89.9)

ระดับที่ 3
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ปฏิบัติได้ ร้อยละ
70 – 79

ร้อยละ.....

ตามเกณฑ์ ข้อ 1.1
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TE-S-02
ตัวชี้วัด
1.3 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพการใช้บริการ

งานเชิงพัฒนา
2.1 การพัฒนาตนเอง
เพื่อนาทักษะมาใช้
ในการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 8/2559 (18 ส.ค. 2559)

คาอธิบายระดับค่าคะแนน/ความสาเร็จของงาน
ระดับที่ 1 ผลการประเมินอยู่ระดับต่ากว่า 3.50
ระดับที่ 2 ผลการประเมินอยู่ ระดับ 3.50 – 3.87
ระดับที่ 3 ผลการประเมินอยู่ ระดับ 3.88 - 4.25
ระดับที่ 4 ผลการประเมินอยู่ ระดับ 4.26 – 4.63
ระดับที่ 5 ผลการประเมินอยู่ระดับ 4.64 – 5.00

ระดับที่ 1 มีแผนพัฒนางานหลัก*
ระดับที่ 2 ได้เลือกงานและกาหนดวิธีการปรับปรุงพัฒนา **
ระดับที่ 3 นาเสนอรายงานต่อผู้บริหาร และทาผังการทางาน *** หรือการ
ตั้งกลุ่มความร่วมมือจัดทาโครงการ R2R 1 โครงการ
ระดับที่ 4 นาความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ – ปรับปรุงคู่มือการทางาน/
ให้บริการ (ปรับปรุง 50%) –หรือการส่งต้นฉบับผลงานเผยแพร่ –ได้รับทุน
สนับสนุนทาโครงการ R2R
ระดับที่ 5 นาความรู้ที่ ได้จากการอบรม /สัมมนา/ศึกษาดูงาน มาปรับปรุง
/ ประยุกต์ในการปฏิบัติงานของตนเอง/หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม (จัดทาคู่มือการทางาน/ให้บริการ (ใหม่) –การจัดการฝึกอบรม-ส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์การทา R2R และนาผลมาใช้ –หรือการได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก –หรือมีผลงานตีพิมพ์ (เป็นชื่อแรก) -หรือสิ่งประดิษฐ์
2.2 การพัฒนาตนเองด้านการ ระดับที่ 1 มีแผนพัฒนาตนเองโดยการฝึกอบรม /สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้ ปฏิบัติงานในหน้าที่
และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน ระดับที่ 2 ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนาตามแผนที่กาหนด*
ระดับที่ 3 ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา มากกว่าแผนที่กาหนด หรือมีส่วน
ร่วมเป็นผู้นากลุม่ ในการฝึกอบรม

เป้าหมาย
ระดับที่ 3
ผลการประเมินอยู่
ระดับ 3.88 - 4.25

ค่าน้าหนัก*
ร้อยละ…..

หมายเหตุ
* มีแบบประเมินความพึงพอใจ

ระดับที่ 3
ผังการทางาน
(work flow) หรือ
R2R

ร้อยละ……

*มีผังการทางาน 1 งาน ในงานที่รับผิดชอบ
** ระดับ 2 เลือกหัวข้องานและกาหนดวิธีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างน้อย 1 งานใน 1 รอบการ
ประเมิน
***มีผังการทางานครบทุกงานในงานที่รับผิดชอบ
ปรับปรุงวิธีการทางาน ที่ทาให้
1.ทางานส่งมอบทันตามกาหนดเวลา
2.ตอบข้อร้องเรียนได้ทันเวลา และ
3.ส่งมอบได้ถูกต้อง
(เร็วขึ้น คุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น)

ระดับที่ 3
เข้ารับการอบรม/
สัมมนา มากกว่า
แผนที่กาหนด หรือมี

ร้อยละ......
*ระดับ 2 เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับงานที่ได้
รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมายอย่างน้อย 1 ครั้ง
ใน 1 รอบการประเมิน
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ตัวชี้วัด

2.3. การมีส่วนร่วมใน กพร
ของคณะ
(ในพันธกิจด้านการบริหาร
การจัดการองค์กร ตัวชี้วัดที่
24)
2.4 การมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดในเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
(EdPEx หรือตามคณะ
กาหนด)

คาอธิบายระดับค่าคะแนน/ความสาเร็จของงาน
ระดับที่ 4 สรุปความรู้ ทักษะ และประโยชน์ที่ได้รับเสนอรายงานต่อ
ผู้บริหาร หรือ จัดทาแบบเสนอความคิดเห็นความต้องการและความ
คาดหวังด้านการได้รับบริการ
ระดับที่ 5 นาความรู้ที่ ได้จากการอบรม /สัมมนา/ศึกษาดูงาน /KMมาร่วม
ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หรือ จัดทาแบบเสนอความคิดเห็น
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่องานหลักทีร่ ับผิดชอบ
และสรุป
ระดับที่ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง หรือลดลงน้อยกว่าร้อยละ 1.0
ระดับที่ 2 ลดลง ร้อยละ 1.1-2.5
ระดับที่ 3 ลดลง ร้อยละ 2.51-3.0
ระดับที่ 4 ลดลง ร้อยละ 3.1-4.0
ระดับที่ 5 ลดลง มากกว่าร้อยละ 4.1
ระดับที่ 1 มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 1
ตัวบ่งชี้หรือไม่มตี ัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง
ระดับที่ 2 มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
1 ตัวบ่งชี้ และมีผลการดาเนินงานในระดับที่ดี
ระดับที่ 3 มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
2 ตัวบ่งชี้ และมีผลการดาเนินงานในระดับที่ดี หรือ 1 ตัวชี้วัด และมีผล
การดาเนินงานในระดับที่ดมี าก
ระดับที่ 4 มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
3 ตัวบ่งชี้ และมีผลการดาเนินงานในระดับที่ดีหรือ 2 ตัวชี้วัด และมีผลการ
ดาเนินงานในระดับที่ดีมาก
ระดับที่ 5 มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย
ส่วนร่วมเป็นผู้นา
กลุ่มในการฝึกอบรม

ค่าน้าหนัก*

หมายเหตุ

ระดับที่ 3
ลดลง ร้อยละ
2.51-3.0

ร้อยละ 2.5

ระดับที่ 3
มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 2 ตัวบ่งชี้
และมีผลการ
ดาเนินงานในระดับ
ที่ดี หรือ 1 ตัวชี้วัด
และและมีผลการ
ดาเนินงานในระดับ
ที่ดมี าก

ร้อยละ 2.5

** ทุกคนได้รับ ผลคะแนนจากผลการตรวจ
ประเมิน กพร ของคณะ
ตัวชี้วัดที่ 24 อัตราการลดลงของการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า (เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่
ลดลง)
เกณฑ์การประเมิน (ทางเลือก)
1. เกณฑ์ระดับพอใช้ ได้ 1 คะแนน (หรือ ร้อยละ
0-25)
2. เกณฑ์ระดับดี ได้ 2 คะแนน (หรือ ร้อยละ 25.140)
3. เกณฑ์ระดับดี ติดต่อกัน 3 ปีประเมิน ได้ 3
คะแนน (หรือ ร้อยละ 40.1-65)
4. เกณฑ์ระดับดีมาก ได้ 4 คะแนน (หรือ ร้อยละ
65.1-85)
5 . มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น และได้รับ
ผลการประเมินสูงกว่าปีที่แล้ว และต้องได้รับเกณฑ์
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ตัวชี้วัด

งานสนับสนุนกิจกรรมคณะ
3. งานสนับสนุนกิจกรรม
(การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของหน่วยงานโดย
กาหนดให้เข้าร่วมกิจกรรม
คณะ*)

คาอธิบายระดับค่าคะแนน/ความสาเร็จของงาน
มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น หรือ มีส่วนร่วมทาให้กิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนงานที่รับผิดชอบได้รับการประเมินใน
ระดับสูงสุดขึ้นต่อเนื่องติดต่อกัน 2 รอบปี ประเมิน หรือ มีส่วนร่วมในการ
ด าเนิ น งานตั ว บ่ งชี้ ป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 3 ตั ว บ่ งชี้ และมี ผ ลการ
ดาเนินงานในระดับที่ดีมากหรือสูงสุด

เป้าหมาย

ค่าน้าหนัก*

หมายเหตุ
ระดับดีมาก (ระบุวิธีการที่พัฒนา) หรือ เกณฑ์ระดับ
ดี ติดต่อกัน 3 ปีประเมิน ได้ 5 คะแนน (หรือ ร้อย
ละ 85.1-100)

ระดับที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 6 ครั้ง (4:2,2:4 หรือ 3:3)
ระดับที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 7 ครั้ง (3:4,4:3)
ระดับที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 8 ครั้ง (3:5,5:3 หรือ 4:4)
ระดับที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 9 ครั้ง (5:4,4:5)
ระดับที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 9 ครั้งขึ้นไป (รอบแรกไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรม)

ระดับที่ 3
เข้าร่วมกิจกรรมของ
คณะ 8 ครั้ง
(3:5,5:3 หรือ 4:4)

ร้อยละ 5

* มีกิจกรรมต้องเข้าร่วมจานวน 6 กิจกรรม ให้เลือก
1. กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติงาน (TE ประจาปี)
2. กิจกรรมถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติงาน (TE)
3. กิจกรรมชี้แจงผลการปฏิบัติงาน (TE)
4. กิจกรรมรับฟังผลการตรวจประเมิน TE-QA
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน(อบรม
อัคคีภัย/อบรมความปลอดภัยในขณะทางาน)
6. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
7. กิจกรรมวันสถาปนาคณะ
8. กิจกรรมวันมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ คณะ
9. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ /วิชาการคณะ
10. กิจกรรมงานปริญญาประจาปี
11. กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย
12. กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ *ค่าน้าหนัก สอดคล้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) แยกรายละเอียดตามตาแหน่งงานและภาระงาน เอกสาร TE-S-01
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