
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
 บุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล
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ส่วนท ี1



ประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพอื :
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- Add Value

- Fair / มีประโยชน์

- Happy / Inspire

- ไม่ subjective

“Nothing can be improved/managed, if it is not measured”

Outcome > Process



ประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพอื :

3

TOR :    Subjective  =  หวัหนา้ดู

              Objective  =  ผลลพัธ์

Competency :   พฤติกรรมการทาํงาน



จาํนวนบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
ขอ้มูล ณ 15 กนัยายน 2563
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แสดงจาํนวนบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ประเภท จาํนวน รอ้ยละ

ขา้ราชการ 283 2.45
พนักงานมหาวิทยาลยั 5,765 49.85

ลกูจา้งประจาํ 496 4.29
พนักงานเงินรายได้ 4,460 38.57

ลกูจา้งอืน เช่น ลจ.งบ ฯ 560 4.84
รวม 11,564 100



        การประเมินผลการปฏิบตังิาน
               -สายวิชาการ 
                 -สายสนบัสนุน
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 1. ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เรอืง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิ ฯ 
พ.ศ.2563  และ (ฉบบัท ี2) พ.ศ.2563

 2. ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เรอืง การกาํหนดภาระงานบุคลากร
ตําแหน่งวชิาการ ฯ พ.ศ.2562    

3. ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เรอืง มาตรฐานภาระงานในฐานะ
อาจารยผู์ส้อนในมหาวทิยาลยั ( LU)  
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ระเบยีบ/ประกาศ/แนวปฏบิตัิ
ประกอบในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
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การประเมนิผลการปฏิบัติงานบุคลากร มอ.

ผลสมัฤทธิงาน (80 คะแนน) พฤติกรรมการปฏิบติังาน (20 คะแนน)

สายวิชาการ สายสนบัสนุน

ภาระงานทีส่วน

งานกาํหนด(20%)

ภาระงานตาม Track 

และขอ้ตกลงสดัส่วน

Track  อายงุานไม่เกิน 5 ปี
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ความรับผดิชอบ

(ACCOUNTABILITY)

การบริหารจดัการ

(MANAGEMENT)

ความซือสัตย์

(INTEGRITY)

การทาํงานเป็นทมี

(TEAMWORK)

                                       

3
ความกระตือรือร้น    

   พร้อมปรับเปลยีน

       (AGILITY)

ความคดิสร้างสรรค์

   ในการพฒันางาน

(INNOVATION)

1

4 6
การมุ่งเน้นผู้รับบริการ

(CUSTOMER   

ORIENTED)

7
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

(VALUE RESOURCE  

MANAGEMENT)   
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การมจีติอาสา

(VOLUNTEER)

1.ทุกคนประเมิน 9 รายการ

2.คาดหวงัระดบั 3 ทุกคน

3.มหาวิทยาลยัออกมาตรฐานกลางให้

4.กรรมการประเมินตามสดัส่วนนาํหนกั

5. ไม่ตอ้งทาํขอ้ตกลง Competency

ภาระงานตาม

ขอ้ตกลง

งานประจาํ 

(40-70%)

งานพฒันา 

(10-40%)

ภาระงานทีส่วน

งานกาํหนด(20%)

Track อายงุานมากกวา่ 5 ปี
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มาตรการกาํกบั
หากไม่ปรากฏคะแนนประเมนิรวมในระบบ TOR Online

 

“วงเงนิการเลอืนเงนิเดอืนลดลง 0.50 % 
ของเงนิเดอืนกลุม่ดงักลา่ว”
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ขนัตอนการทํา TOR Online
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TOR Online ตน้รอบประเมนิ

Admin

เลอืก Track

สอาจารย ์

สายสนับสนุน

อาจารย ์
- เลอืกกาํหนด % ของภาระงานแตล่ะดา้น

ผลรวม 100% (สอน, วจิยั, บรกิารวชิาการ
, อนืๆ)

- เลอืกกาํหนด LU ของภาระงานแตล่ะดา้น
(ผลรวม 20 LU)

- เลอืกรายชอืผูบ้งัคบับญัชา (ตาม
โครงสรา้ง)

บุคลากรสายสนับสนุน

- ระบุรายการ/กจิกรรมและเลอืกกาํหนด % 
ของ ภาระงานแตล่ะดา้น    ผลรวม 100% 
(ประจาํ, พฒันา, ภาระงาน 16 คะแนน)

- เลอืกรายชอืผูบ้งัคบับญัชา (ตาม
โครงสรา้ง)

* ไม่ตอ้งกาํหนดคา่คาดหวงัของ competency 
* ยงัไม่ตอ้งกาํหนดประธาน และ กรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ผูบ้งัคบับญัชา

- เลอืกยอมรบั หรอื ไม่ยอมรบั 
ขอ้ตกลง TOR

ไม่ยอมรบั ยอ้นกลบัไปทาํ
ขอ้ตกลงใหม่
ยอมรบั ---> สนิสุดขนัตอน

ผูบ้งัคบับญัชา
- เลอืกยอมรบั หรอื ไม่ยอมรบั

ขอ้ตกลง TOR
ไม่ยอมรบั ยอ้นกลบัไปทาํ
ขอ้ตกลงใหม่
ยอมรบั ---> สนิสุดขนัตอน
อน
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TOR Online กลางรอบประเมนิ

Admin

กาํหนดประธาน
กรรมการประเมนิ

อาจารย ์

รายงานผลการปฏบิตังิาน
ทสี่วนงานกาํหนด

* Admin อาจกาํหนดเฉพาะประธานกรรมการประเมนิ หรอื กาํหนดคณะกรรมการประเมนิทงัชดุ ก็ได ้
* ประธานกรรมการประเมนิจะเป็นผูเ้ดยีวทสีามารถบนัทกึคะแนนประเมนิกลางรอบได ้

ประธานกรรมการประเมนิ

บนัทกึคะแนนประเมนิผลการ
ปฎบิตังิานทสี่วนงานกาํหนด

Admin
กาํหนดประธาน
กรรมการประเมนิ

บุคลากรสายสนับสนุน
รายงานผลการปฏบิตังิานที

ส่วนงานกาํหนด

ประธานกรรมการประเมนิ
บนัทกึคะแนนประเมนิผลการ
ปฎบิตังิานทสี่วนงานกาํหนด
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TOR Online ปลายรอบประเมนิ

Admin

กาํหนด
คณะกรรมการ

ประเมนิ

สายสนับสนุน

อาจารย ์
- ดงึ LU --> TOR
- รายงานผลการปฏบิตังิาน

ทสี่วนงานกาํหนด

* อาจารย ์ สามารถบนัทกึคะแนน LU ไดต้ลอดทงัปี ไม่มกีารปิดระบบ LU ระหว่างปี
* ประธานกรรมการประเมนิสามารถแกไ้ขคะแนนทสี่วนงานกาํหนดกลางปีได ้

คณะกรรมการประเมนิ
บนัทกึคะแนน TOR + competency

Admin
กาํหนดคณะ

กรรมการประเมนิ

บุคลากรสายสนับสนุน
รายงานผลการปฎบิตังิาน
(งานประจาํ งานพฒันา
และ งานทสี่วนงานกาํหนด)      
อย่างละเอยีด

คณะกรรมการประเมนิ

- บนัทกึคะแนน TOR + competency
- บนัทกึคะแนนทสี่วนงานกาํหนด

อาจารย ์

รบัทราบ
ผลประเมนิ

คณะกรรมการประเมนิ
บนัทกึคะแนน TOR + competency

คณะกรรมการประเมนิ
- บนัทกึคะแนน TOR + competency
- บนัทกึคะแนนทสี่วนงานกาํหนด

บุคลากร

รบัทราบ
ผลประเมนิ
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ภาระงานสายวิชาการ
(ส่วนผลสมัฤทธงิาน)

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล
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ส่วนท ี2



โดย ...กองการเจา้หนา้ที
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ประเภทภาระงาน (track)

กลุ่มอายุงานไม่เกิน 5 ปี

1. อายุงานไม่เกิน 5 ปี (ทวัไป)

2. เนน้การบริการวิชาชีพสุขภาพ**

กลุ่มอายุงานมากกว่า 5 ปี

1. เนน้การสอน

2. เนน้การวิจยั

3. เนน้การบริการวิชาชีพสุขภาพ **

**TRACK (ใหม่) - เนน้บรกิารวิชาการ

การกาํหนดประเภทภาระงาน
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ประเภทภาระงาน (track)

ภาระงาน (รอ้ยละโดยประมาณ) คิดเป็น100%
และปรบัลดสดัส่วนเหลือ 80% คณะ/ส่วนงาน

ประเมินรอ้ยละ
สอน วิจยั อืนๆ บริการวชิาการ

(1) (2) (3) (4) (5)

กลุ่มอายุงานไม่เกิน 5 ปี     

1. อายุงานไมเ่กิน 5 ปี (ทวัไป) 50-60 30-40 5-10 5-10 20

2. เน้นการบริการวิชาชีพสุขภาพ** 25-60 25-60 5-10 10-40 20

กลุ่มอายุงานมากกวา่ 5 ปี      

1. เน้นการสอน 60-65 25-35 5-10 5-10 20

2. เน้นการวจิยั 25-35 60-65 5-10 5-10 20

3. เน้นการบริการวิชาชีพสุขภาพ** 25-60 25-60 5-10 10-40 20

เน้นบริการวิชาการ TRACK (ใหม่) 10-50 10-50 20

การกาํหนดสดัสว่นภาระงาน (หลกัเกณฑใ์หม่)
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  **  บุคลากรตาํแหน่งวิชาการจะตอ้งปฏิบติังานทุกภาระงานไม่ตาํกวา่เกณฑข์นัตาํทีกาํหนด และ
       ภาระงานรวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 20 LU ต่อปี
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องคป์ระกอบการประเมินและสดัส่วนค่านาํหนักในการประเมิน

ส่วนงานประเมิน
 (20%)

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (100%)

TOR 
(80%)

Competency 
(20%)60-65%

ภาระงานที
มหาวิทยาลยักาํหนด

 (80%)

สอน ≥ 12 LU

วิจยั ≥ 4 LU

บริการวิชาการ 
2 LU

อืนๆ 1 LU

25-35%

5-10%

5-10%

Track 
เน้นสอน
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องคป์ระกอบการประเมินและสดัส่วนค่านาํหนักในการประเมิน

ส่วนงานประเมิน
 (20%)

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (100%)

TOR 
(80%)

Competency 
(20%)25-35%

ภาระงานที
มหาวิทยาลยักาํหนด

 (80%)

สอน ≥ 9 LU

วิจยั ≥ 7 LU

บริการวิชาการ 
2 LU

อืนๆ 1 LU

60-65%

5-10%

5-10%

Track 
เน้นวิจยั
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องคป์ระกอบการประเมินและสดัส่วนค่านาํหนักในการประเมิน

ส่วนงานประเมิน
 (20%)

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (100%)

TOR 
(80%)

Competency 
(20%)25-60%

ภาระงานที
มหาวิทยาลยักาํหนด

 (80%)

สอน ≥ 9 LU

วิจยั ≥ 4 LU

บริการวิชาการ 
4 LU

อืนๆ 1 LU

25-60%

10-40%

5-10%

Track **
เน้นบริการวิชาชีพ

สุขภาพ



รายละเอียดภาระงานขนัตาํ-ภาระงานสอน
(หลกัเกณฑใ์หม่)

ภาระงาน หวัขอ้ประเมิน

ภาระงานขนัตาํ
อายุงานไมเ่กิน 5 ปี อายุงานมากกวา่ 5 ปี เน้น 

บริการ
วิชาการ

กลุ่มทวัไป เน้นฯ
วิชาชีพ
สุขภาพ

เน้นการสอน เน้นการ
วิจยั

เน้นฯ
วิชาชีพ
สุขภาพ

1. สอน 1. ภาระงาน
สอน

ไมต่าํกวา่
9 LU

ไม่ตาํกวา่
9 LU

ไมต่าํกวา่  
12 LU

ไม่ตาํกวา่
9 LU

ไมต่าํกวา่
9 LU

ไม่ตาํกวา่
9 LU

2. นวตักรรม
การเรียนรู ้

ระดบั 1 ระดบั 1 ระดบั 1 ระดบั 1 ระดบั 1 …

* ภาระงานสอนตอ้งไมต่าํกวา่ 9 LU
* นวตักรรมการเรียนรูจ้ะระบุไดเ้พียงระดบัเดียวตามหลกัเกณฑ ์ในหน้าถดัไป
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หลกัเกณฑก์ารประเมินนวตักรรมการเรียนรู ้
(หลกัเกณฑใ์หม่)

ระดบัที 1 
ออกแบบกระบวนการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ เชน่ Project-based, 
problem-based, game-based, team-based learning, STEM, simulation, 
case-based, social/community-based เป็นตน้

ระดบัที 2 
จดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการขา้มสาขา/ศาสตร ์หรือจดัการเรียนการสอน
แบบ Work-integrated learning (WIL) ร่วมกบัสถานประกอบการ/ชุมชน โดย
สถานประกอบการ/ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจดัการเรียนการสอน
คาํอธิบาย: บรูณาการขา้มสาขา/ศาสตร ์หมายถึง การนําเอาศาสตรที์แตกต่างกนั
เพอืกอ่ใหเ้กิดศาสตรใ์หม่หรือวิชาใหม่หรือหลกัสูตรใหม่
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หลกัเกณฑก์ารประเมินนวตักรรมการเรียนรู ้(หลกัเกณฑใ์หม่) 
(ตอ่)

ระดบัท ี3 
ผลงานวจิยัในชนัเรียนหรือผลงานทีเกิดจากความคิดสรา้งสรรคข์องอาจารย ์ทีไดร้บั
การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ หรือนําไปใชป้ระโยชน์แลว้ เช่น การผลิตสือประเภท 
MOOC การออกแบบโปรแกรม หรือผลงานของนักศึกษาทีเกิดจากกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน ทีไดร้บัการเผยแพร่หรือไดใ้ชป้ระโยชน์แลว้
การเผยแพร่
 - การตีพิมพใ์นวารสารทงัในระดบัชาติและนานาชาติ หรือ 
 - การนําเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติ
การแข่งขนั
 - การแข่งขนัภายนอกมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรใ์นระดบัจงัหวดั 
    ระดบัภูมิภาค  ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ 22



หลกัเกณฑก์ารประเมินนวตักรรมการเรียนรู ้(หลกัเกณฑใ์หม่) 
(ตอ่)

หลกัฐานการพิจารณานวตักรรมการเรียนรู ้ : ใหอ้าจารยนํ์าส่งหลกัฐานยนืยนั
การสรา้งนวตักรรมการเรียนรู ้ทีคณะตน้สงักดั ทงันีใหค้ณะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนด
รายการหลกัฐานทีจะตอ้งแสดงสาํหรบัแต่ละระดบั เพือใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ
คณะ
** ทงันีระดบันวตักรรมการเรียนรูไ้ม่ไดขึ้นอยูก่บัจาํนวนรายวชิาทีสอนหรือจาํนวน
รายวิชาทีนํานวตักรรมการเรียนรูไ้ปใช ้แต่เป็นการพิจารณาวา่อาจารยแ์ต่ละท่าน
วา่มีนวตักรรมการเรียนรูใ้นปีการประเมินหรือไม่ และนวตักรรมทีไดย้นืหลกัฐาน
อยูใ่นระดบัใด ซึงสามารถระบุไดเ้พียงระดบัเดียว 
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รายละเอียดภาระงานขนัตาํ – ภาระงานวิจยัและผลงานวิชาการอืนๆ
(หลกัเกณฑใ์หม่) 

ภาระ
งาน

หวัขอ้
ประเมิน

ภาระงานขนัตาํ
อายุงานไม่เกิน 5 ปี อายุงานมากกวา่ 5 ปี เน้น 

บริการ
วิชาการ

กลุ่มทวัไป เน้นฯวชิาชีพ
สุขภาพ

เน้นการสอน เน้นการวิจยั เน้นฯวิชาชีพ
สุขภาพ

2. วิจยั
และ
ผลงาน
วิชาการ
อืนๆ
 

1. ภาระ
งานวิจยัและ
ผลงานทาง
วิชาการ
อืนๆ

ไม่ตาํกวา่ 4 LU ไม่ตาํกวา่ 4 LU ไม่ตาํกวา่ 4 LU ไม่ตาํกวา่ 7 LU ไม่ตาํกวา่ 4 LU …

2. ผลงาน
วิชาการ

ภายใน 3 ปี มี 
1 รายการ 

(WoS/Scopus)

ภายใน 3 ปี มี 1 
รายการ 

(WoS/Scopus)

ภายใน 3 ปี มี 
1 รายการ 

(WoS/Scopus)

ภายใน 3 ปี มี 
1 รายการ 

(WoS/Scopus)

ภายใน 3 ปี มี 
1 รายการ 

(WoS/Scopus)

…

ขอ้ 2 ผลงานวิชาการ มีหลกัเกณฑก์ารนับผลงานดงัรายละเอียดในหน้าถดัไป
24



รายละเอียดหลกัเกณฑก์ารนบัผลงานวิชาการใน TOR
(หลกัเกณฑใ์หม่)

นบัผลงานยอ้นหลงั 3 ปี : 1 รายการ 
1. บทความวิจยั (กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและกลุ่มวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตีพิมพใ์นฐาน WoS / กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรตี์พิมพใ์นฐาน Scopus)
2. อนุสิทธิบตัร / สิทธิบตัร (นับเฉพาะผลงานทีไดร้บัการจดทะเบียนเรียบรอ้ย)
3. หนังสือ / ตาํรา นับรวม Book Chapter
4. ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี
** จะตอ้งมีผลงานวิชาการตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดจึงจะมีสิทธิไดร้บัผลการ    
ประเมินในระดบัดีเด่น
** สาํหรบั track เนน้บริการวิชาการใหค้ณะกรรมการฯ ทีแตง่ตงัจากมหาวิทยาลยั
เป็นผูพิ้จารณาหลกัเกณฑผ์ูมี้สิทธิไดร้บัผลการประเมินในระดบัดีเด่น 25



รายละเอียดภาระงานขนัตาํ -ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานอนืๆ
(หลกัเกณฑใ์หม่)

ภาระงาน หวัขอ้ประเมิน

ภาระงานขนัตาํ
อายุงานไมเ่กิน 5 ปี อายุงานมากกวา่ 5 ปี เน้น 

บริการ
วิชาการ

กลุ่มทวัไป เนน้ฯ
วิชาชีพ
สุขภาพ

เน้นการ
สอน

เน้นการ
วิจยั

เน้นฯ
วิชาชีพ
สุขภาพ

3. บริการ
วิชาการ

1. ภาระงานบริการ
วิชาการ

2 LU   4 LU 2 LU 2 LU 4 LU …

4. ภาระงาน
อืนๆ

1.ภาระงานอืนๆ 1 LU 1 LU 1 LU 1 LU 1 LU …

ขอ้ 3 ภาระงานบริการวชิาการ นับทุกภาระงานในบญัชีเทียบ Load ภาระงานบรกิารวชิาการ
ขอ้ 4 ภาระงานอืนๆ นับทุกภาระงานในบญัชีเทียบ Load ภาระงานบริหารและอืนๆ 
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รายละเอียดภาระงานขนัตาํ -ภาระงานทคีณะ/ส่วนงานกาํหนด
(หลกัเกณฑใ์หม่) 

มหาวิทยาลยักาํหนดสดัส่วนใหที้รอ้ยละ 16 โดยอาจกาํหนด Guide line 
เพอืใหส้่วนงาน ขบัเคลือนใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั โดยส่วนงานสามารถนําไปปรบั
ใชไ้ดต้ามบริบทของแต่ละส่วนงาน โดยอาจพิจารณาในประเด็นคุณภาพดงันี

1. ประเด็นเชิงยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั (10 ยุทธศาสตร)์
2. ประเด็นคุณภาพงานสอน 
3. คุณภาพงานวิจยั 
4. ประเด็นคุณภาพงานบริการวิชาการ 
5. ภารกิจทีคณะ/ส่วนงานกาํหนด 

ทงันี และใหค้ณะ/ส่วนงานจดัทาํเกณฑก์ารประเมินส่งมาทีส่วนกลางเพือเผยแพร่
ใหก้บัคณะ/ส่วนงานอนืนําไปเป็นแนวปฏิบติัได้
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รายละเอียดประเด็นเชิงยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั

28
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หลกัเกณฑก์ารเขา้สู ่Track บริการวิชาการ 
(Track ใหม่)

1.โครงการบริการวิชาการ จะตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงันี
• ตอ้งไดร้บัการอนุมติัใหด้าํเนินการจากมหาวิทยาลยั โดยผ่าน

หน่วยงานกลางดา้นบริการวิชาการ ในระดบัวิทยาเขต
• ตอ้งเป็นโครงการใหม่ทีไม่เคยยนืเพือขอรบัการประเมินมากอ่น ยกเวน้

โครงการต่อเนือง
• กรณีโครงการทียนืขอเป็นโครงการประเภทแบบใหเ้ปล่า(ไม่คิด

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ)โครงการนันจะตอ้งไดร้บัอนุมติัใหปิ้ด
โครงการแลว้ ภายในชว่งทีขอรบัการประเมิน

• กรณีโครงการทียนืขอเป็นโครงการประเภทก่อใหเ้กิดรายได ้หาก
โครงการนันยงัดาํเนินการไมเ่สร็จสินหรือยงัไมปิ่ดโครงการ สามารถ
ยนืเพือเสนอใหพ้ิจารณาไดโ้ดยจะคิดตามรายไดที้เกิดขึนในชว่งรอบ
การประเมิน 29



หลกัเกณฑก์ารเขา้สู ่Track บริการวิชาการ (Track ใหม่) ตอ่

2. บุคลากรตาํแหน่งวิชาการ จะตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี
2.1 เป็นผูที้คณะ/ส่วนงานเห็นชอบใหอ้ยูใ่น track บริการวิชาการ และ
ส่งรายชือใหก้บัศูนยบ์ริการวิชาการตามแบบฟอรม์ทีกาํหนดเพือนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการทีมหาวิทยาลยัแต่งตงั และจะเปลียนเป็น track บริการ
วิชาการไดต้่อเมือคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมติัแลว้ โดยสามารถ
เปลียนเป็น track บริการวิชาการเมือไหร่ก็ได ้และจะตอ้งกลบัมาอยูใ่น 
track เดิมเมือโครงการสินสุด
2.2 คณะ/ส่วนงานสามารถยืนเรืองการขอใหบุ้คลากรตาํแหน่งวิชาการ
เปลียนไปอยูใ่น track บริการวิชาการ ตามแผนปฏิบติังาน ดงันี
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หลกัเกณฑก์ารเขา้สู ่Track บริการวิชาการ (Track ใหม่) ตอ่

2.3 บุคลากรตาํแหน่งวิชาการจะตอ้งแสดงสดัส่วนภาระงานในโครงการบริการวิชาการ
ทียนืขอในแต่ละโครงการ ซึงสามารถยนืไดม้ากกวา่ 1 โครงการโดยโครงการทียนื
จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี
- หากยนืโครงการประเภทแบบก่อใหเ้กิดรายได ้

• ขา้ราชการ จะตอ้งมีงบประมาณโครงการอย่างน้อย 2,500,000 บาท ต่อรอบ
การประเมิน 6 เดือน

• พนักงานมหาวิทยาลยั จะตอ้งรวมงบประมาณโครงการ อยา่งน้อย 5,000,000 
บาท ต่อรอบการประเมิน 1 ปี
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หลกัเกณฑก์ารเขา้สู ่Track บริการวิชาการ (Track ใหม่) ตอ่

- หากยนืโครงการประเภทแบบใหเ้ปล่า (ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ) 
• มีชุมชนทีไดร้บับริการตงัแต่ 2 ชุมชน ขึนไป
• มีเครือขา่ยภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมดาํเนินงานโครงการ ทงัจากองคก์ร

ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปของนิติบุคคลรวมอยา่งน้อย 
2 เครือขา่ย

• มีผลลพัธที์ไดจ้ากการดาํเนินโครงการเป็นรูปธรรมมีหลกัฐานชดัเจน
-  โครงการทีดาํเนินตามนโยบายรฐับาล หรือ กรณีเหต ุฉุกเฉิน หรืออืนๆ ที
นอกเหนือจากนี ซึงอธิการบดีเห็นชอบและอนุมตัใิหด้าํเนินการ
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วิธีการคาํนวณภาระงาน (TOR)
(หลกัเกณฑใ์หม่)

33

(1) คะแนนแตล่ะภาระงาน = 1 - 0.25               * สดัส่วนแตล่ะภาระงาน  
LU ทีปฏิบตัไิดจ้รงิ
LU ตามขอ้ตกลง

หมายเหต ุคาํนวณจาก (ภาระงานสอน / วิจยัและผลงานวิชาการ /บริการวิชาการ /อืนๆ)

(2) คะแนนจาก 4 ภาระงาน =  (ผลบวกคะแนนจากขอ้ (1)) * 80%

(3) คะแนนรวมทุกภารกิจ = (คะแนนจากขอ้ (2) + คะแนนจากส่วนงานประเมิน)

(4) คะแนน TOR 80% = คะแนนจากขอ้ (3) *80%



กราฟแสดงตวัอยา่งสูตรคาํนวณใหม่
34



ตวัอยา่งการคาํนวณคะแนน TOR ตามสูตรใหม่
ภาระงาน รอ้ยละ ขนัตาํ (LU) ผลทีได ้(LU) คะแนน

หมายเหตุ
(จากสูตรหนา้ 18)

1. สอน 60 12 20 54.05 ขอ้ (1)
2. วจิยัและผลงานวชิาการฯ 25 5 5 18.75 ขอ้ (1)
3. บริการวิชาการ 10 2 3 8.75 ขอ้ (1)
4. อืนๆ 5 1 2 4.69 ขอ้ (1)
5. รวมคะแนนขอ้ 

(1+2+3+4) * 80% 68.99 ขอ้ (2)
6. คณะ/ส่วนงานประเมิน 20 20
7. คะแนนรวมทุกภารกิจ
   ขอ้ 5 + 6 88.99 ขอ้ (3)
8. คะแนน TOR สดัส่วน80%
    (ขอ้ 7 * 80%) 71.19 ขอ้ (4)
คะแนน Competency 20 20

คะแนน TOR+Competency 100 20 30 91.19
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สรุปตวัอย่างการคาํนวณตามสูตรใหม่ 36



ภาระงานสายสนับสนุน
(ส่วนผลสมัฤทธงิาน)

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล
37

ส่วนท ี3



สัดส่วนภาระงานของผลสัมฤทธิงาน (80 คะแนน)

            สัดส่วน

เต็ม

สัดส่วนแต่ละภาระงาน

ผลงานประจํา งานพฒันา *ภาระงานที

ส่วนงานกาํหนด

100 % 40-70 % 10-40 %  20 %

80

คะแนน

64

คะแนน

16 

คะแนน
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ภาระงานของผลสัมฤทธิงาน (80 คะแนน)

            
ภาระงาน การประเมินต่อปี

ข้าราชการ/

ลูกจ้างประจํา

พนักงานมหาวิทยาลัย/

พนักงานเงนิรายได้

ผลงานประจํา

ประเมนิปีละ 2 ครัง ประเมนิปีละ 1 ครังงานพฒันา

*ภาระงานที

ส่วนงานกาํหนด ประเมนิปีละ 2 ครัง ประเมนิปีละ 2 ครัง
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รายการของผลงานประจํา

ภาระงาน รายการ

            

                ผลงานประจํา

                  (40-70 %)

• งานตามภาระงานตามตําแหน่ง/

มาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง

• งานทไีด้รับมอบหมาย

งานเพมิเติมเฉพาะตําแหน่งทไีด้รับ

เงินประจําตําแหน่ง/ค่าตอบแทน
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รายการของงานพฒันา

ภาระงาน รายการ

            

               งานพฒันา 

               (10-40 %)

เช่น

       การพฒันากระบวนการ   

       ทํางาน  ฯ
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รายการภาระงานทส่ีวนงานกาํหนด

ภาระงาน รายการ

         

  

 ภาระงานทส่ีวนงานกาํหนด ฯ                                   

                  (20 %)

• เชิงยุทธศาสตร์

• สนับสนุนงานสอน/วจิยั/บริการ

วชิาการ

• ภารกจิทส่ีวนงานกาํหนด/การมี

ส่วนร่วมทาํภารกิจในส่วนงาน/

ต่างส่วนงาน / มหาวทิยาลยั
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ส่วนท ี4

ประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังาน 

Competency

เริมใช ้รอบประเมินปี 2564



ระดบัของการประเมนิ 
Competency 

44



45

สมรรถนะ (Competency) (1) คํานิยาม/พฤติกรรมชีวัด

P : Professionalism (ความเป็นมืออาชีพ)

1. ความรับผิดชอบ 

(Accountability)

รับผิดชอบงานและเชือถือได้ว่าภารกจิทไีด้รับมอบหมายจะสําเร็จอย่างดี

2. ความซือสัตย์ (Integrity) มีความซือสัตย์  ยดึมนัในหลกัการทถูีกต้องอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

3. ความกระตือรือร้น พร้อม

ปรับเปลยีน (Agility)

มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้สิงใหม่ ๆ พร้อมปรับการทาํงาน

ตามภารกจิทเีปลยีนไป

4. ความคิดสร้างสรรค์ในการ

พฒันางาน (Innovation)

มคีวามคดิสร้างสรรค์ พฒันาการทาํงานให้มคุีณค่ามปีระโยชน์

5. การบริหารจัดการ 

(Management)

มกีลยุทธ์และแผนงานทดีี

สมรรถนะของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

45



46

สมรรถนะ (Competency) คาํนิยาม/พฤติกรรมชีวัด

S : Social responsibility (ความรับผดิชอบต่อสังคม)

6. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ 

(Customer Oriented)

ใหบ้ริการโดยคาํนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการและผูร่้วมงาน  

7. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(Value Resource Utilization)

ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ                      

8. การมีจิตอาสา 

(Volunteering Spirit)

มีจิตอาสา ทาํงานเพือประโยชน์ส่วนรวม “ประโยชน์ของ

เพือนมนุษยเ์ป็นกิจทีหนึง”

U : Unity (รู้รักสามคัค)ี

9. การทํางานเป็นทมี 

(Teamwork)

ใหค้วามร่วมมือ รับฟังความคิดเห็น มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั

เพือความสาํเร็จของหน่วยงาน

สมรรถนะของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
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       ระดับและคะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน          

(Competency) 
    ผลประเมนิ ระดบั คะแนนร้อยละ    หมายเหตุ

โดดเด่น 5 100 1.ประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เต็ม 20 

คะแนน

2.ทุกคนประเมนิสมรรถนะ 9 รายการ แต่ละ

รายการมี 5 ระดับ เต็ม 100 คะแนน (9 

รายการ*100 = 900 คะแนน)

3. ค่าคาดหวงัระดับ 3 ทุกตําแหน่งและทุก

รายการ

      “ทําได้ตามคาดหวัง = 75 %”

สูงกว่าความคาดหวงั 4 90

ได้ตามคาดหวงั 3 75

น้อยกว่าความคาดหวงั 2 50

ต้องปรับปรุง 1 25

9
9

20
100

วิธีคดิคะแนน 9

9
* 20

100

คะแนน Competency = ∑ คะแนน Competency ข้อท ีi
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         (1)   กรรมการรวมจาํนวน 5 คน โดยกาํหนดสัดส่วนประธาน 40%  

กรรมการ 4 คน ๆ ละ 15%

                  (2)   กรณีมีการแต่งตงัเฉพาะกรรมการประเมินไม่ครบ 4 คน ใชวิ้ธี

กระจายสัดส่วนของกรรมการรวมใหค้รบ 60 % เช่นกรรมการ 3 คน ๆ ละ 20 % 

กรรมการ 2 คน ๆ ละ 30 %

สัดส่วนประเมินเฉพาะ

Competency



ประเมนิผลการปฏบิตังิานสาย
สนับสนุน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

     ระดับคะแนนรวมของการประเมินผลการปฏิบัตงิาน

คะแนนร้อยละ ระดับ

90-100 ดีเด่น

80-89.99 ดีมาก

70-79.99 ดี

60-69.99 พอใช้

0.59.99 ปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน
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ส่วนท ี5

กรณีไม่ผา่นการประเมิน

(คะแนนตาํกวา่ 60 %)



           TOR Online

•ประเมนิระบบ Online       Competency 
Online                                  

•ประเมนิแบบเอกสาร -แบบ ป 1
    (ขอ้ตกลงและรายงานผลการประเมนิ 
ฯ)
                                           

     วธีิการดาํเนินการหากไม่ผ่านการประเมิน ฯ

    ประเภทบุคลากร                วธีิการ

   ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

     (ประเมิน ปีละ 2 ครัง)

1.ทําคาํมันพฒันาตนเองรอบที

   ไม่ผ่าน

2.รอบประเมินถดัไปต้องผ่าน 60%

   หากไม่ผ่าน มี 3 ทางเลือก

   2.1 ทําคาํมัน ฯ อีกครัง หรือ

   2.2 ลาออก หรือ

   2.3 ให้ออกจากงาน 

3. หาก 2.1 ไม่ผ่าน ให้ออกจากงาน 51



เครอืงมอืทใีชใ้นการประเมนิ ฯ
           TOR Online

•ประเมนิระบบ Online       Competency 
Online                                  

•ประเมนิแบบเอกสาร -แบบ ป 1
    (ขอ้ตกลงและรายงานผลการประเมนิ 
ฯ)
                                           

    ประเภทบุคลากร                วิธีการ

    พนักงานมหาวทิยาลัย

     (ประเมินปีละ 1 ครัง)

1.ทําคํามนัพฒันาตนเองรอบที

  ไม่ผ่าน

2.รอบประเมนิถัดไปต้องผ่าน 60%

หากไม่ผ่าน ให้ออกจากงาน ณ วันท ี

1 ตุลาคม ของปีนัน

     วธีิการดาํเนินการหากไม่ผ่านการประเมิน ฯ (ต่อ)
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